CONVOCAÇÃO, DO EDITAL Nº 0021/2018- DEAD//IFRR, DE 05 DE DEZEMBRO
DE 2018
A Comissão do processo de seleção de tutor presencial para os Cursos de
Licenciatura em Ciências Biológicas e Matemática, do Programa Universidade
Aberta do Brasil – UAB – na modalidade a Distância, em conformidade com o
Edital Inicial nº 021/2018, de 05 de dezembro de 2018, CONVOCA os candidatos
aprovados/classificados relacionados no Anexo I deste Edital, com vistas ao início
do desenvolvimento de suas atribuições, observadas as seguintes condições:
1. Os candidatos convocados deverão comparecer ao Departamento de
Educação a Distância-DEAD, situado à Av. Glaycon de Paiva, nº 2496 – Pricumã Boa Vista/RR, no dia 18 de fevereiro de 2017, no horário de 8h,
impreterivelmente, quando haverá uma reunião com o Departamento de Educação
a Distância para organização das ações de orientação e início dos trabalhos;
1.1 Nesta reunião também serão repassadas as orientações quanto aos
procedimentos de vinculação junto ao Sistema de Pagamento de Bolsas.
2. Os candidatos que não tiverem interesse em assumir a vaga, deverão
entregar o Termo de desistência (Anexo) para o DEAD, para que a Administração
tenha conhecimento e possa dar continuidade aos trâmites de convocação.
2.1 É de inteira responsabilidade dos aprovados/classificados comparecerem
ao Departamento de Educação a Distância-DEAD, conforme o especificado neste
edital. O não comparecimento e/ou pronunciamento do candidato convocado no
prazo estabelecido, autorizará o DEAD/IFRR/Campus Boa Vista a desclassificá-lo
do processo de seleção e convocar o candidato seguinte, conforme a ordem de
classificação.

Boa Vista, 13 de fevereiro de 2019.

ANEXO I
Cargo: Tutor

NOME

POLO

Alcione Mendonça de Casal

São Luiz

Francisco Leandro Souza Lima

São Luiz

Fabiana Carvalho Martins

Normandia

Antônio dos Santos Gomes

Normandia

Jocimar da Silva Santos

São Luiz

CURSO
Licenciatura
em
Ciências Biológicas

Licenciatura
Matemática

em

ANEXO II

TERMO DE DESISTÊNCIA DE VAGA
Eu,________________________________________________________________,
Cédula de Identidade nº. ______________ órgão expedidor _________, CPF nº. _________
___________, declaro que desisto da minha vaga à de TUTOR(A), no qual fui aprovado(a),
conforme Edital do Processo Seletivo de nº. 021/2018, na posição ______, para atuar no Polo
__________________.
Declaro, ainda, que estou ciente de que a minha desistência autorizará o
DEAD/IFRR/Campus Boa Vista a me exclui do processo de seleção e convocar o candidato
seguinte, conforme a ordem de classificação.

Boa Vista, _____ de_______________________ de 201___.

___________________________________________________________________

Assinatura do Candidato desistente

De acordo: ___________________________________________________________________________
Comissão do processo de seleção de tutor

