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EDITAL SEAD Nº 174, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020.

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO DE TUTOR
PRESENCIAL PARA ATUAR NO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM EDUCAÇÃO E

PROCESSOS DE TRABALHO: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

 

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, por meio
da Secretaria Especial de Educação a Distância, com base no Edital SEAD nº 166, de 29
de outubro de 2020, torna pública a re�ficação do edital de abertura do Processo Sele�vo de
Tutor Presencial para atuar no Curso Superior de Tecnologia em Educação e Processos de
Trabalho: Alimentação Escolar.

 

1.   Re�ficação do item 7.2, letra b, do edital:

Onde se lê:

 

7.2 Para comprovação de experiência no magistério, somente serão aceitos os seguintes
documentos:

...

b) No setor público: cer�dão, emi�da pelo órgão de recursos humanos, informando o
período do contrato (início e fim, se for o caso), com a descrição da espécie do serviço
realizado e a iden�ficação das a�vidades desenvolvidas.

 

Leia-se: 

7.2 Para comprovação de experiência no magistério, somente serão aceitos os seguintes
documentos:

...

b) No setor público: cer�dão, emi�da pelo órgão de recursos humanos, informando o
período do contrato (início e fim, se for o caso), com a descrição da espécie do serviço
realizado e a iden�ficação das a�vidades desenvolvidas ou cópia da carteira funcional,
termo de posse ou cabeçalho do holerite, que indiquem a função realizada e a data de
ingresso no serviço público..

 

 

Hercules da Costa Sandim,

Secretária Especial – SEAD.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Hercules da Costa Sandim,
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Secretário(a), em 12/11/2020, às 15:47, conforme horário oficial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2249056 e o código CRC 76D6ECB5.

 

SECRETARIA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Av Costa e Silva, s/nº  - Cidade Universitária 

Fone:  

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.010039/2018-18 SEI nº 2249056

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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