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 A Coordenação do Curso de Licenciatura em Letras Inglês – EaD, vem por meio 
do Departamento De Educação a Distância (DEaD), convocar os candidatos 
listados abaixo, aprovados no processo Seletivo (PS) para tutor à distância, 
Edital 001/2020. De acordo com o item 29 previsto no Edital, algumas vagas 
foram remanejadas.  
 

I LISTA DE CONVOCAÇÃO DE TUTOR(A) À DISTÂNCIA 
 

TUTOR(A) DISCIPLINA 

Edson da Conceição Silva Prática Pedagógica IV 

 
 

Orientações aos candidatos: 
  
A/O candidata/o terá até dia 17 de janeiro de 2021 para enviar a documentação 
digitalizada, em formato pdf, sendo cada documento um arquivo. O envio 
acontecerá para o e-mail silvagne_duarte@unifap.br , a seguir a listagem dos 
documentos:  
 
1. Cópia do RG ou da Carteira Nacional de Habilitação;  

2. Comprovante de residência;  

3. Currículo Lattes atualizado;  

4. Comprovação da titulação; (graduação e títulos de 
especialização/mestrado/doutorado, em arquivos separados e em pdf)  

5. Documento comprobatório de experiência no Magistério Básico de 1 ano ou 
experiência no Magistério Superior de 1 ano;  
6. Documento comprobatório de experiência no Magistério na modalidade a 
distância  

7. Termo de compromisso (documentos da CAPES disponível na página do 
DEaD). Link de acesso https://www2.unifap.br/ead/conheca-a-ead   
 
Atenção ao preenchimento correto das informações referente aos dados 
bancários. Registre qual banco, agência e a conta corrente.  
 
8. Declaração de pagamento de Bolsas UaB (documentos da CAPES disponível 
na página do DEaD). Link de acesso https://www2.unifap.br/ead/conheca-a-ead   
 
A solicitação do envio individualizado de cada documento convertido em pdf 
atende ao Ofício Circular 1/2020-CGFO/DED/CAPES de 16 de janeiro de 2020, 
que regulamenta que todas e todos os bolsistas ativos que venham compor os 
pagamentos referentes ao período de atuação deverão ter sua documentação 
inserida no Sistema de Gerenciamento de Bolsas – SGB, para que recebam suas 
bolsas. Os documentos são os seguintes:  
1. Comprovação da formação;  
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2. Termo de Compromisso;  

3. Ficha de Cadastro;  

4. Declaração de Participação (aprovação) em processo regulado pela Portaria 
Capes nº 102 de 10 de maio de 2019 – resultado final do edital que gerou a 
vinculação.  
 
 

Prof. Silvagne Vasconcelos Duarte 
Coordenador do Curso de Licenciatura em Letras Inglês EaD 

Portaria nº 0727/2020 
 
 

Macapá/AP, 17 de janeiro de 2021 


