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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO EDITAL N' 006 DE 2019 PROGRAD/UFSC
PARA OS CAMPI BLUMENAU E AjiARANGUA

PROCESSO SELETIVO PIAPE

A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) torna pública a prorrogação do prazo de inscrições
com vistas à seleção para contratação temporária de TUTORES para o Programa Institucional de

Apoio Pedagógico aos Estudantes (PIAPE) para os campa de Araranguá e Blumenau.

6. DAS INSCRIÇOES

As inscrições dos candidatos às vagas de tutoria implicam o conhecimento e a tácita aceitação
das condições estabelecidas neste Edital.

6.1 Do prazo para as inscrições

As inscrições ocorrerão de 25 de março a 5 de abril de 2019, das 8h00min às 12h00min e das
14h00 às 17h00, nos campa de Araranguá e Blumenau. No dia 03/04/2019 é feriado municipal em
Araranguá, portanto, neste dia não haverá atendimento neste campus-

(...)

7.1 Da análise curricular para os candidatos de todos os campos de conhecimento

7.1.1 A análise curricular consistirá na apreciação e pontuação pela banca examinadora dos
documentos comprobatórios dos critérios de classificação apresentados na tabela abaixo:

Critérios analisados

Experiência de monitoria

Tutoria EaD em cursos de graduação

Experiência de tutoria ou orientação no
PIAPE

Graduação em área afim
Bacharelado na área

Licenciatura na área

Pontuação
0,25 ponto a cada semestre letivo, até o limite de 1,0 ponto

0,25 ponto a cada semestre letívo, até o limite de 1,0 ponto

0,5 ponto a cada semestre letívo, até o limite de 2,0 pontos
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7.1 .2 0s pontos das titulações acadêmicas DÕo $ão cumulativos entre si, prevalecendo o título de maior
pontuação. Contará como experiência docente os Estágios de Docência comprovados nos históricos de
Pós-Graduação.

7.1.3 0 resultado da etapa da análise curricular e convocação para entrevista referente aos candidatos

par aos campa de Araranguá e Blumenau serão divulgados no dia 9 de abril, na página da CAAP
(http ://apoiopedagogico.prograd .u fsc.br/) .

7.2 Da entrevista

7.2.1 Serão convocados para entrevista os candidatos classificados na análise curricular dentro do

limite de 5 vezes o número de vagas disponíveis.

7.2.2 Cada candidato receberá nota de 0,0 a 10,0 pontos, conforme critérios estabelecidos na tabela
abaixo:

Aspectos analisados

Organização e clareza no pensamento
Linguagem e comunicação
Flexibilidade de horários

Conhecimento na área pedagógica e didática

7.2.3 As entrevistas com os candidatos para os ç40pjçlQA!@14nguá e Blumenau serão realizadas no dia
8 e 9 de abril, nas Coordenações do PIAPE do respectivo campus de inscrição, conforme endereço no
item 2 do Edital n' 006/20 1 9/PROGRAD.

Especialização concluída em área afim

Especialização concluída na área
Mestrado concluído em área afim

Mestrado concluído na área
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7.2.4 A ausência na entrevista acarretará a eliminação do candidato do processo de seleção

7.2.5 A pontuação final do candidato será a soma da pontuação na análise curricular com
a nota da entrevista.

10. DO RESULTADO PRELIMINAR

O resultado preliminar para os campa de Arê!.a!!g!!á..ç..!31y!!!ç!!au será divulgado no dia l l
abril de 2019 na páginadaCAAP . '

de

11. DOS RECURSOS

Os candidatos inscritos para os campa de Araranguá e Blumenau poderão entregar o formulário
de interposição de recurso preenchido, datado e assinado, disponível no site

, até 01 (um) dia útil após a data da publicação do resultado
preliminar, no mesmo endereço no qual entregou a sua inscrição para este processo seletivo.

12. DO RESULTADO FINAL

O resultado final do processo seletivo para os campa de Alia!.a1lguá:.g.B!!!nlg!!au será divulgado

PROGno doaRA de abril de 20 9 na pagina da CAAP http://apoiopedagogico.prograd.ufsc.br e na página da

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Caso não sda possível contratar o primeiro colocado por qualquer que seja a razão, os demais
classificados de cada campo de conhecimento poderão ser chamados, respeitando-se a ordem da
classificação final desta seleção.

Os casos omissos serão dirimidos administrativamente pelas Comissões Examinadoras.

Cronograma do Processo Seletivo para os campa de :Araraaa!!á..g.B!!!alÊEax

ETAPAS

Inscrições

Análise curricular

DATA

25/03 a 05/04/20 1 9
08/04/2019
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Convocação para entrevista
Entrevistas

Resultado preliminar

Prazo para recurso
Resultado Final

09/04/2019

l0/04/2019

1 1/04/2019

12/04/2019

1 5/04/2019

Florianópolis, 29 de março de 2019

Ale<andre Merino Costa

Éró-Reitor de Graduação


