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O Presidente da comissão instituída pela portaria 1062/2019 – REITORIA/IFPB torna pública 

a relação de candidatos (as) CONVOCADOS (AS) para entregarem o Termo de Compromisso e os 

demais documentos necessários para atuação como Coordenador Geral UAB e Coordenador Adjunto 

UAB, conforme processo seletivo estabelecido no Edital 14/2019 de 25 de novembro de 2019. 

 

1. DOS CONVOCADOS 

1.1 Estão convocados, 

1.1.1 Aprovados: 

Código Candidato Pontuação 

701 Márcia de Oliveira Alves 98 

Código Candidato Pontuação 

702 Giovanni Loureiro Franca De Mendonça 66,5 

 

1.1.2 Classificados em lista de espera: 

Código Candidato Pontuação 

702 Fabrizia Medeiros de Sousa Matos 59,5 

 

1.2 O(s) candidato(s) convocado(s) deverão entregar o Termo de Compromisso e demais 

necessários para atuação como Coordenador UAB (item 1.5) no seguinte prazo: de 07 a 08 de 

janeiro de 2020. 

1.3 O local de entrega de todos os documentos será a Diretoria de Educação a Distância, Reitoria 

do IFPB, Prédio Coriolano de Medeiros (sede), Av. João da Mata, 256, Jaguaribe, João Pessoa, 

PB, CEP: 58015-020, das 08h às 12h e das 14h às 17h. 

1.4 O candidato que não manifestar interesse em exercer a função para a qual foi classificado, 

durante o prazo e nas condições estabelecidas no instrumento convocatório, estará 

automaticamente desclassificado do certame. 

1.5 A cópia da documentação, relacionada abaixo, deve ser autenticada em cartório ou dada o 
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confere com o original no momento do seu recebimento, se entregue pessoalmente e conferido 

com o original. 

a) Carteira de Identidade; 

b) Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

c) Título de Eleitor 

d) Certidão de Quitação Eleitoral (disponível no site www.tse.gov.br); 

e) Certificado de Reservista, para os candidatos do sexo masculino; 

f) Comprovante de residência atualizado; 

g) Documento bancário com informações do número da agência e conta corrente; 

h) Termo de compromisso disponibilizado pela Coordenação da Universidade Aberta do 

Brasil e ANEXO I (para servidores substitutos, efetivos ou temporários em efetivo 

exercício no IFPB); 

i) Comprovante de titulação acadêmica e experiência mínima exigida para a função, 

conforme QUADRO 1  do respectivo edital de seleção; 

j) Comprovante de títulos e experiência apresentados conforme QUADRO 2 de 

respectivo edital de seleção 

k) Currículo Lattes, atualizado nos últimos três meses, e com a documentação 

comprobatória da experiência profissional docente e de títulos acadêmicos, dos 

últimos cinco anos; 

l) Declaração de Pagamento de Bolsas UAB, com firma reconhecida em cartório ou com 

conferência da assinatura com o documento original da Carteira de Identidade; 

m) Termo de Compromisso, com firma reconhecida em cartório ou com conferência da 

assinatura com o documento original da Carteira de Identidade. Esse termo 

preferencialmente deve ser preenchido de forma digital, antes de sua impressão.  

(https://www.ifpb.edu.br/ead/assuntos/selecao/selecoes-uab/uab-edital-14-2019). 

 

2. DO RESULTADO 

O resultado da análise da documentação entregue pelo candidato nesta convocação será 

publicado na página da Diretoria de Educação a Distância, sendo o deferimento da documentação, 

condição necessária e suficiente, para que o candidato atue na função para o qual foi aprovado (a). 

 

 

João Pessoa, 30 de dezembro de 2019. 

 

 

Francisco de Assis Rodrigues de Lima 
Presidente da Comissão Instituída  

pela Portaria 1062/2019 – Reitoria/IFPB 
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