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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB 

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA  
NÚCLEO DE TUTORIA  

SELEÇÃO DE TUTOR (A) DE POLO  
 

ADITIVO AO EDITAL DEAAD n. 27/2015 
 

A UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFR0-BRASILEIRA - UNILAB, por meio da 
Diretoria de Educação Aberta e a Distância (DEAAD), torna público, por este Edital, as Normas Gerais para o 
processo de seleção de Tutores (as) de Polo (a distância), para cadastro de reserva, referente aos cursos do 
Programa Nacional de Formação em Administração Pública (PNAP), bacharelado e pós-graduação, do 
Sistema Universidade Aberta do Brasil (SisUAB), ofertados pela UNILAB. Informa neste aditivo, 
procedimentos para inscrição neste processo seletivo: 
 
4. Das inscrições  
 
O (a) candidato (a) deverá efetivar sua inscrição por meio do preenchimento da ficha de inscrição, no 
período entre 24 de agosto a 08 de setembro de 2015.   
 
4.1 Além da ficha de inscrição, o (a) candidato (a) deve entregar na Diretoria de Educação Aberta e a 

Distância – DEAAD no Campus Liberdade ou no Polo de São Francisco do Conde, cópias autenticadas dos 

documentos a seguir:  

 

a) Diploma comprovando nível superior; 
b) Diploma da maior titulação; 
c) Histórico escolar dos cursos para os quais apresenta diploma; 
d) Currículo Lattes, resumido, comprovado, últimos três anos; 
e) Carteira de Identidade ou Carteira de Motorista; 
f) Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
g) Título de Eleitor com o comprovante de ter votado na última eleição; 
h) Comprovante de endereço residencial ou profissional; 
i) Comprovante de vínculo público (termo de posse ou comprovante de contratação e os três últimos 
contracheques); 
j) Comprovante de experiência profissional (publicação em diário oficial ou portaria de nomeação) 
k) Comprovante de estar matriculado em curso de pós-graduação (caso tenha vínculo público e esteja 
matriculado em curso de pós-graduação) ou 
l) Comprovação de experiência no magistério em cursos de nível superior, caso tenha vinculo público e 
não tenha pós-graduação; 
m) Os candidatos a tutores deverão informar em seus currículos, mediante comprovação, os seus 
conhecimentos em EaD.  
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