
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CONVOCAÇÃO  
Chamada para Tutor a Distância do Curso de Graduação em Administração Pública – Ensino 
a Distância (EaD) em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

A Coordenação do Curso de Administração Pública - EaD vem por meio do Departamento de 
Educação a Distância (DEaD), convocar os tutores listado abaixo. 

 
Os tutores deverão encaminhar os documentos solicitados para seguinte e-mail: 
admpublica.ead@unifap.br até a data do dia 28/12/2021 no formato PDF. O envio individualizado 
de cada documento, convertido em pdf, deve atender ao Ofício Circular 1/2020- CGFO/DED/CAPES 
de 16 de janeiro de 2020, que regulamenta que todos os bolsistas ativos que venham compor os 
pagamentos referentes ao período de atuação deverão ter sua documentação inserida no Sistema 
de pagamento no ato da vinculação. 

 
Os tutores convocados serão chamados de acordo com a oferta as disciplinas atendo ao 
quadro/calendário do curso. Reforçarmos que o pagamento da bolsa atenderá ao estabelecido pela 
Instrução Normativa 02 de 2017 da CAPES. 

MÓDULO II 
DISCIPLINAS/CARGA HORÁRIA TUTOR (A) 

PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL – C/H: 60h JOSICLÉIA DA CONCEIÇÃO PORTELA CARVALHO 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – C/H: 60h CASSIA PLÁCIDO 

 
Documentação para envio  

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 Superior de 3 anos; 
6. Documento comprobatório de experiência no Magistério na modalidade a distância 
7. Termo de compromisso (documentos da CAPES disponível na página do DEaD pelo link 
https://www2.unifap.br/ead/ead-modelo-de-documentos/). Atenção ao preenchimento 
correto das informações referente aos dados bancários. Registre qual banco, agência e a 
conta corrente. 
8. Declaração de não acúmulo de pagamento de Bolsas UAB (documentos da CAPES 
disponível na página do DEaD pelo link https://www2.unifap.br/ead/ead-modelo-de- 
documentos/) 

 

Macapá, 15 de dezembro de 2021. 

 
      Coordenador do Curso de Administração Pública - EaD 

                  Portaria nº 0726/2020 


