
CONVOCAÇÃO 04

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR FORMADOR DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO
E ESPECIALIZAÇÃO DA UNIFAP EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE ABERTA DO

BRASIL – UAB/EDITAL Nº 01/2022 - DEAD/UNIFAP/UAB.

O Departamento de Educação a Distância (DEaD) torna  pública  a  Convocação  do
Processo  de  Seleção para  provimento  de  vagas  para  as  funções  de  Professor
Formador   I  e  II   para  atuação  nos  Cursos  do  UAB/UNIFAP/DEAD  -  Curso  de
Matemática. 

Os candidatos deverão encaminhar os documentos listados abaixo para os contados de
e-mail  uab@unifap.br e  matematica.ead@unifap.br, no período de 20 a 26/05/2022, até o
horário  de 18h,  em formato  PDF. O envio de  cada documento  deverá  ser  feito  de  forma
individualizada,  numerada  e  atender ao Ofício Circular 1/2020- CGFO/DED/CAPES de  16 de
janeiro de 2020, que regulamenta o vínculo de  todos os bolsistas ativos que venham
compor a lista de pagamentos referentes ao período de atuação. 

Os candidatos 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.

Os candidatos que não enviarem a documentação perderão o direito à vaga e o
próximo  candidato  aprovado/classificado  ou  aprovado/não  classificado  será
convocado. 

Documentação para envio

1.Comprovante de experiência no magistério superior conforme descrição para 
função de Prof. Formador I ou II (cf. Edital);

2.Comprovação da titulação (graduação e títulos de especialização/mestrado/doutorado, em
apenas um arquivo)
3.Comprovante do Processo Seletivo (Edital)
4.Comprovante do Resultado Final do Processo Seletivo
5.Comprovante de convocação  (Convocação 03)
6. 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.
7. 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/)
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Lista de aprovados/classificados 

Nome Disciplina CH Período de
oferta

Período de
vinculação

bolsa

Claudia Barroso
Dias

Tópicos em
Educação

60 01/06/22 a
15/07/22

06/22 a 09/22

Macapá, 19 de maio de 2022. 
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Diretora do Departamento de Educação a Distância
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