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2º EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS - TUTOR

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (ESPECIALIZAÇÃO) EM DOCÊNCIA PARA A EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – DOCENTEPT

A Coordenação da Universidade Aberta do Brasil (UAB)/IFPB torna pública a

relação de candidatos convocados para a entrega do Termo de Compromisso e demais

documentos necessários para atuação como TUTOR do curso de PÓS-GRADUAÇÃO

LATO SENSU (ESPECIALIZAÇÃO) EM DOCÊNCIA PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E

TECNOLÓGICA (DOCENTEPT). Os candidatos convocados foram aprovados no processo

seletivo estabelecido pelo Edital Nº 17/2020-DG/CB, de 16 de outubro de 2020,

conduzido pela Comissão Instituída pela Portaria Nº 175/2020-DG/CB/REITORIA/IFPB, de

15 de outubro de 2020.

1. DA CONVOCAÇÃO

1.1 A relação de candidatos  convocados consiste em:

Classificação Nome CÓDIGO

2ª DYEGO FERREIRA DA SILVA TPAG

2ª CLAUDIA RICARDO DE MACEDO TPCG

1.2 O(s) candidato(s) convocado(s) deverá(ão) entregar o Termo de Compromisso e

demais documentos necessários para atuação como TUTOR no seguinte prazo: de

29 a 31 de março de 2021, das 08:00 horas do dia 29 de março às 20:00 horas do

dia 31 de março de 2021.

1.3 A entrega dos documentos será de forma digital, utilizando o endereço eletrônico:



https://forms.gle/VQLuqEtdvoxmRiqu5

1.4 Após retorno das atividades presenciais do IFPB/Reitoria, os candidatos, com

convocação deferida, deverão apresentar à Coordenação UAB/IFPB os originais da

documentação de convocação, ou enviar cópias autenticadas por processo físico.

Os candidatos receberão e-mail posteriormente com orientações para

atendimento desse item.

1.5 O candidato que não manifestar interesse em exercer a função para a qual foi

classificado, durante o prazo e nas condições estabelecidas nesse instrumento

convocatório, estará automaticamente desclassificado do certame.

1.6 A documentação relacionada a seguir deverá ser digitalizada e enviada

eletronicamente pelo candidato:

1.6.1 Carteira de Identidade;

1.6.2 Cadastro de Pessoa Física – CPF (dispensado se constar na identidade);

1.6.3 Título de Eleitor;

1.6.4 Certidão de Quitação Eleitoral (certidão disponível no site do TSE);

1.6.5 Certificado de Reservista (para os candidatos do sexo masculino);

1.6.6 Comprovante de Residência (atualizado - últimos 3 meses);

1.6.7 Comprovante de titulação acadêmica e experiência exigida para a função,

conforme QUADRO 1 do edital de seleção (Edital Nº 17/2020, de 16 de

outubro de 2020);

1.6.8 Comprovante de títulos e experiência, conforme QUADRO 2 do edital de

seleção (Edital Nº 17/2020, de 16 de outubro de 2020);

1.6.9 Currículo Lattes, atualizado nos últimos três meses, acompanhado com a

documentação comprobatória da experiência profissional docente e títulos

acadêmicos;

1.6.10 Termo de compromisso do servidor em efetivo exercício no IFPB (Anexo I);

1.6.11 Declaração de Pagamento de Bolsas UAB (Anexo II);

1.6.12 Termo de Compromisso do Bolsista CAPES, preferencialmente preenchido

de forma digital. Disponível no link seguinte:

https://drive.google.com/file/d/1aR80Mrmx8QACUmFWtMOHqn1VCzFn

vj-B/view?usp=sharing

https://forms.gle/VQLuqEtdvoxmRiqu5
https://drive.google.com/file/d/1aR80Mrmx8QACUmFWtMOHqn1VCzFnvj-B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aR80Mrmx8QACUmFWtMOHqn1VCzFnvj-B/view?usp=sharing


1.6.13 Cópia com informações bancárias, conforme informado no Termo de

Compromisso do Bolsista CAPES: nome e número do banco, agência e conta

corrente (cópia de cartão de banco ou de tela de sistema bancário) -

atenção para ocultar qualquer informação de codificação de segurança).

1.7 Dúvidas deverão ser encaminhadas para o e-mail coordenacao.uab@ifpb.edu.br

2. DO RESULTADO

O resultado da análise da documentação entregue pelo candidato nesta

convocação será publicado em edital de Deferimento de Convocação, sendo o

deferimento da entrega da documentação uma condição necessária para que o

candidato entre em exercício.

Cabedelo, 26 de março de 2021

MARCIA DE OLIVEIRA ALVES
Coordenadora UAB/IFPB



ANEXO I

TERMO DE COMPROMISSO DO SERVIDOR EM EFETIVO EXERCÍCIO NO IFPB

Pelo presente TERMO DE COMPROMISSO, eu, ______________________________________

_________________________________________, RG nº_______________________________,

CPF nº ________________________, candidato nesta seleção por meio do Edital nº __/20___, de

___ de _________ de 20___, declaro ter disponibilidade para participar das atividades no âmbito

do Programa Universidade Aberta do Brasil sem prejuízo em minhas atividades regulares no

Instituto Federal da Paraíba. Igualmente, declaro não acumular bolsas e, ainda, declaro ter ciência

de que o descumprimento desse compromisso resultará em minha exclusão do Programa

Universidade Aberta do Brasil.

_____________________, ______de de 20____.

___________________________________

Assinatura do (a) candidato (a)



ANEXO II

Declaração de Pagamento de Bolsas UAB

Em de de 2021

Eu, ,  CPF: ,
bolsista da modalidade Ensino à Distância do Sistema UAB, declaro que não possuo
outros pagamentos de bolsas em desacordo com a legislação vigente.

<Nome completo do bolsista>


