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EDITAL AGEAD Nº 75, 24 DE JUNHO DE 2021

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ANÁLISE DE INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES
PARA ATUAR NAS REOFERTAS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UAB/UFMS

 

                     A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, por meio da Diretora
em exercício da Agência de Educação Digital e a Distância, com base no Edital AGEAD nº 64/2021, de
20 de maio de 2021, e do Edital AGEAD nº 74/2021, de 23 de junho de 2021, torna pública a
re�ficação do edital de análise de inscrições do Processo Sele�vo de Professores para atuação no
Reoferta dos Cursos de Graduação da UAB/UFMS oferecido na modalidade a distância pela
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB).

 

1. Re�ficação do edital de análise de inscrições, conforme parecer da comissão (2638879):

ONDE SE LÊ:

(...)

c) Letras (Português e Espanhol):

a) Linguís�ca I: 

 

NOME COMPLETO SITUAÇÃO RESUMO DO INDEFERIMENTO

Adriana Viana Pos�go Paravisine INDEFERIDO

Não comprovou ter ministrado ao menos
uma disciplina ou módulo a distância em

cursos de graduação ou especialização. (item
4.1, letra c, c/c item 7.1, letra e)

Daniela de Souza Silva Costa DEFERIDO  
Rogério Vicente Ferreira DEFERIDO  

 

 
LEIA-SE:

NOME COMPLETO SITUAÇÃO RESUMO DO INDEFERIMENTO

Adriana Viana Pos�go Paravisine INDEFERIDO

Não comprovou ter ministrado ao menos
uma disciplina ou módulo a distância em

cursos de graduação ou especialização. (item
4.1, letra c, c/c item 7.1, letra e)

Daniela de Souza Silva Costa DEFERIDO  

Rogério Vicente Ferreira INDEFERIDO

Não comprovou ser licenciado em letras
(item 4.2, letra c, I, c/c item 7.1, letra a). O
diploma de graduação apresenta apenas a

conclusão do curso de bacharelado.
*Em negrito apenas o que sofreu alteração.

(...)

 

2. Considerando que a alteração na análise de inscrição interfere no prazo para recurso, re�fica-se o
cronograma da seleção, que passa a ser o seguinte:

DATA ATIVIDADE
De 24.05.2021 a Período de inscrições pelo site  sigproj.ufms.br. 



24/06/2021 SEI/UFMS - 2638977 - Edital

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3178827&infra_sistema… 2/2

22.06.2021
23.06.2021 Publicação do edital com o resultado das inscrições deferidas e indeferidas.

24 e 25.06.2021
Período de recurso para inscrições indeferidas. (Não serão aceitos novos documentos em

recursos) Serão considerados os recursos recebidos no período compreendido entre as 7h do dia
de início e 16h do dia de final indicado.

28.06.2021 Publicação do edital com o resultado da análise dos recursos da análise de inscrições no site:
www.agead.ufms.br

23.06 a 28.06.2021 Análise de currículo pela Comissão de Seleção de Bolsistas designada pela Agead.
28.06.2021 Publicação do edital com o resultado da análise do currículo.

29.06.2021
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

16h do dia indicado.

30.06.2021 Publicação do edital com o resultado da análise dos recursos da análise de currículo no site:
www.agead.ufms.br

01.07.2021 Publicação do edital com a relação dos candidatos aprovados no site: www.agead.ufms.br
*Em negrito apenas o que sofreu alteração.

 

3. As demais inscrições não sofreram alterações e permanecem como o que foi divulgado no Edital
AGEAD nº 74/2021 (2637614). 

 

4. Eventuais recursos devem ser apresentados conforme o novo cronograma do edital, não sendo
aceito o envio de novos documentos, nos termos do item 12.3 do edital de abertura (O candidato não
poderá apresentar novos documentos nos recursos apresentados em face da análise de inscrição e
currículo, sendo que a análise levará em consideração apenas os documentos apresentados na
inscrição).

 

 

DAIANI DAMM TONETTO RIEDNER,

Diretora em exercício - AGEAD/RTR.

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Daiani Damm Tone�o Riedner, Diretor(a),
Subs�tuto(a), em 24/06/2021, às 11:15, 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
2638977 e o código CRC 9674C34A.
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