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EDITAL AGEAD N° 11, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021.

PRORROGAÇÃO DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO DE VAGAS REMANESCENTES
DO EDITAL AGEAD Nº 179/2020 PARA PROFESSORES PARA ATUAR NO CURSO DE

GRADUAÇÃO DA UAB/UFMS

 

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, por meio do Diretor da
Agência de Educação Digital e a Distância, com base no Edital AGEAD nº 08, de 22 de janeiro
de 2021, torna pública a prorrogação do cronograma do Processo Sele�vo de Vagas
Remanescentes do Edital AGEAD nº 179/2020 para Professores para atuação nos Cursos de
Graduação da UAB/UFMS.

 

1. Em virtude de manutenção no sistema de inscrição, o prazo final das inscrições foi
prorrogado, sendo man�do o mesmo endereço eletrônico, sigproj.ufms.br (clicar em Editais
abertos até 2020).

 

2. Prorrogação do cronograma do item 2 da seleção, que passa a ser o seguinte:

DATA ATIVIDADE
De 23.01.2021 a

09.02.2021 Período de inscrições pelo site  sigproj.ufms.br. 

11.02.2021 Publicação do edital com o resultado das inscrições deferidas e indeferidas.

12.02.2021
Período de recurso para inscrições indeferidas. (Não serão aceitos novos
documentos em recursos) Serão considerados os recursos recebidos no

período compreendido entre as 7h e 17h do dia indicado.

18.02.2021 Publicação do edital com o resultado da análise dos recursos da análise de
inscrições no site: www.sead.ufms.br

10.02.2021 a 18.02.2021 Análise de currículo pela Comissão de Seleção de Bolsistas designada pela
SEAD.

18.02.2021 Publicação do edital com o resultado da análise do currículo.

19.02.2021
Período de recurso para resultado da análise de currículo (Não serão aceitos
novos documentos em recursos). Serão considerados os recursos recebidos

no período compreendido entre as 7h e 17h do dia indicado.

22.02.2021 Publicação do edital com o resultado da análise dos recursos da análise de
currículo no site: www.sead.ufms.br

22.02.2021 Publicação do edital com a relação dos candidatos aprovados no site:
www.sead.ufms.br

 
 

Hercules da Costa Sandim,

Diretor - AGEAD/RTR.

Documento assinado eletronicamente por Hercules da Costa Sandim,
Diretor(a), em 01/02/2021, às 14:01, conforme horário oficial de Mato
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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 2387528 e o código CRC D29421A6.

 

AGÊNCIA DE EDUCAÇÃO DIGITAL E A DISTÂNCIA 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone:  
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.000328/2021-04 SEI nº 2387528

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

