
 

 

 

 

 
Ministério da Educação 

Universidade Aberta do Brasil 
Centro de Letras e Comunicação 

Curso de Licenciatura em Letras – Espanhol a Distância 
 

 

EDITAL Nº 04/2019 – SELEÇÃO DE TUTOR PRESENCIAL – CLED/UAB/UFPel, de 18 de junho de 2019. 

(Retifica o edital Nº 03/2019 – SELEÇÃO DE TUTOR PRESENCIAL – CLED/UAB/UFPel, de 05 de junho de 

2019. 

 

A coordenação do curso de Licenciatura em Letras – Espanhol a Distância, da 

Universidade Federal de Pelotas (UAB/CLC/UFPel) torna público que foram feitas correções no 

Edital nº 03/2019, de acordo com o exposto abaixo. 

 

1. ONDE LÊ-SE: 

As inscrições serão recebidas unicamente via correio eletrônico e deverão ser 

enviadas para o endereço selecaoespanholead@gmail.com. Estabelece-se o dia 05 de julho de 

2019, às 23h59min, como data e horário limites para sua postagem, com a seguinte 

documentação digitalizada em anexo:  

a. Ficha de inscrição – Anexo II preenchida (disponível no final deste edital);  

b. Curriculum Lattes atualizado, obrigatoriamente nos formatos pdf, doc ou rtf;  

c. Diploma ou certificado de conclusão do curso de Graduação; 

d. Cédula de identidade; 

f . Cadastro de Pessoa Física (CPF);  

g. Comprovação da experiência docente no Magistério (básico ou superior).  

 

LEIA-SE: 

As inscrições para este Processo Seletivo deverá ser feita no período compreendido 

entre 05 de junho e 05 de julho de 2019, através do preenchimento da ficha de inscrição (anexo I), 

do formulário de avaliação do Curriculum Lattes (anexo II), juntamente com 01 (um) único arquivo 

em formato PDF, contendo os seguintes documentos abaixo relacionados, para o endereço 

eletrônico selecaoespanholead@gmail.com. 

a.Ficha de inscrição – Anexo I preenchida (disponível no final deste edital); 

b.Curriculum Lattes atualizado, devidamente comprovado, ou seja, com cópias 

de todos os documentos pertinentes a este Edital (cópias simples); 

c.Formulário de avaliação do Curriculum Lattes (anexo II); 

d.Diploma ou certificado de conclusão do curso de Graduação; 

e.Cédula de identidade; 

f.Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

g.Comprovação da experiência docente no Magistério (básico ou superior). 

 

 



 
2. ONDE LÊ-SE: 
 
A divulgação da homologação, dos horários e locais das entrevistas e do resultado 

final será realizada na página http://wp.ufpel.edu.br/ead/, conforme datas do Quadro I.  
 
LEIA-SE: 
A divulgação da homologação, dos resultados de recursos e do resultado final será 

realizada na página http://wp.ufpel.edu.br/ead/, conforme datas do Quadro I. 

 
3. INCLUSÃO DO ANEXO II 
 

ANEXO II – FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO CURRICULUM LATTES 

NOME DO CANDIDATO: _________________________________________________ 

  

Item Pontos Valor 
máximo 

Unidades Pontuação 

Doutorado em Letras ou Doutorado 
em Educação 

8   

  

8 

    

Mestrado em Letras ou Educação 6   

Especialização lato sensu em Letras 
ou Educação 

4   

Exercício de docência presencial 
(além de 1 ano, exigido no edital) 

2 por ano 4 ___ ano(s)   

  Exercício de docência em EaD 2 por 
disciplina 

12 ___ 
disciplina(s) 

  

  Experiência como tutor 1 por ano 10   ___ ano(s)   

 Cursos na área de EaD (mínimo 40h) 2 por curso 6   ___ curso(s)   

  

  

TOTAL DE PONTOS 

  

  

 
 
 
 
 

Pelotas, 18 de junho de 2019  

Ana Lúcia Pederzolli Cavalheiro Recuero 

Coordenadora do Curso de Licenciatura em Letras – Espanhol a Distância 

(a original encontra-se assinada) 

 

http://wp.ufpel.edu.br/ead/

