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CONVOCAÇÃO 

Chamada EDITAL N° 001/2019 – UNIFAP/PROGRAD/DEPSEC/UAB, PROCESSO SELETIVO 
INTERNO PARA PROFESSOR FORMADOR DOS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO DA UNIFAP/ 
UAB/ MODALIDADE A DISTÂNCIA 

A Coordenação do Curso de Especialização de Gestão em Saúde-EAD, vem por meio do 
Departamento de Educação a Distância (DEaD), convocar o candidato listado abaixo para 
PROFESSOR FORMADOR , conforme normativas do Edital n. 001/2019. 

 
O candidato deverá encaminhar os documentos solicitados para seguinte e-mail 
oliveirarosana0702@gmail.com até a data do dia 26/02/2022, 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. 

 
O candidato convocado será chamado 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. 
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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, 21 de Fevereiro de 2022. 

 
 
 
 
 
 

 
Prof. Me. Rosana Oliveira do Nascimento 

Coordenadora da Especialização de Gestão em 
Saúde à Distância 

Portaria nº 0752/2020 
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