
RETIFICAÇÃO do EDITAL Nº 03 / 2013 

Seleção de Professor-Tutor para o Curso “Capacitação em EAD via Web”, 
modalidade a distância. 

 

 
1. Onde se lê:  

 

9. CRONOGRAMA 
O processo de seleção ocorrerá de acordo com o seguinte cronograma: 
 

ATIVIDADE DATA/PERÍODO 

- INSCRIÇÃO DO CANDIDATO 27.jun.2013 a 26.jul.2013 

- 1a. ETAPA- Divulgação do resultado da análise da 

documentação 

 29.jul.2013 

    Período de recurso do resultado da análise da 

documentação 

 29.jul.2013 a 02.ago.2013 

    Resultado do recurso da análise da documentação  03.ago.2013 

- 2a ETAPA - Divulgação dos resultados da avaliação do 

currículo e da avaliação do memorial  

 05.ago.2013 

   Período de recurso dos resultados da avaliação do 

currículo e do memorial 

 05.ago.2013 a 09.ago.2013 

   Resultado dos recursos da avaliação do currículo e do 

memorial; lista dos selecionados para a 3a etapa com os 

horários para a realização da  Prova Oral Pública 

 10.ago.2013 

- 3a. ETAPA - Prova oral pública 12.ago.2013 

  - Divulgação do resultado da Prova Oral Pública  13.ago.2013 

   Período de recurso do resultado da Prova Oral Pública  13.ago.2013 a 19.ago.2013 

             Resultado do recurso da Prova Oral Pública  20.ago.2013 

- HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL  20.ago.2013 

 

Leia-se:  

9. CRONOGRAMA 
O processo de seleção ocorrerá de acordo com o seguinte cronograma: 

 

 

ATIVIDADE DATA/PERÍODO 



 

- INSCRIÇÃO DO CANDIDATO 27.jun.2013 a 30.jul.2013 

- 1a. ETAPA- Divulgação do resultado da análise da documentação 02.ago.2013 

    Período de recurso do resultado da análise da documentação 02.ago.2013 a 07.ago.2013 

    Resultado do recurso da análise da documentação 07.ago.2013 

- 2a ETAPA - Divulgação dos resultados da avaliação do currículo e da 
avaliação do memorial  

07.ago.2013 

   Período de recurso dos resultados da avaliação do currículo e 
do memorial 

08.ago.2013 a 10.ago.2013 

   Resultado dos recursos da avaliação do currículo e do 
memorial; lista dos selecionados para a 3a etapa com os horários para a 
realização da  Prova Oral Pública 

10.ago.2013 

- 3a. ETAPA - Prova oral pública 12.ago.2013 

  - Divulgação do resultado da Prova Oral Pública 13.ago.2013 

   Período de recurso do resultado da Prova Oral Pública 13.ago.2013 a 19.ago.2013 

             Resultado do recurso da Prova Oral Pública 20.ago.2013 

- HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 20.ago.2013 

ATIVIDADE DATA/PERÍODO 

- INSCRIÇÃO DO CANDIDATO 27.jun.2013 a 30.jul.2013 

- 1a. ETAPA- Divulgação do resultado da análise da documentação 02.ago.2013 

    Período de recurso do resultado da análise da documentação 02.ago.2013 a 07.ago.2013 

    Resultado do recurso da análise da documentação 07.ago.2013 

- 2a ETAPA - Divulgação dos resultados da avaliação do currículo e da 
avaliação do memorial  

07.ago.2013 

   Período de recurso dos resultados da avaliação do currículo e 
do memorial 

08.ago.2013 a 10.ago.2013 

   Resultado dos recursos da avaliação do currículo e do 
memorial; lista dos selecionados para a 3a etapa com os horários para a 
realização da Prova Oral Pública 

10.ago.2013 

- 3a. ETAPA - Prova oral pública 12.ago.2013 

  - Divulgação do resultado da Prova Oral Pública 13.ago.2013 

   Período de recurso do resultado da Prova Oral Pública 13.ago.2013 a 19.ago.2013 

             Resultado do recurso da Prova Oral Pública 20.ago.2013 

- HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 20.ago.2013 


