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Retificação do Edital DEAAD 05/2013 
 

SELEÇÃO DE TUTORES PARA CADASTRO DE RESERVA DOS CURSOS DO 
PNAP, MODALIDADE A DISTÂNCIA (PARA APOIO OPERACIONAL, DE 

TECNOLOGIA E SISTEMA DE INFORMAÇÃO, AOS COORDENADORES DE 
CURSO). 

 
A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, por 
intermédio da Diretoria de Educação Aberta e a Distância, altera o Edital DEAAD 
05/2013 nos termos estabelecidos a seguir: 
 

I. Item 1.3, onde lê-se:  
 
O processo seletivo de que trata este Edital será realizado em duas fases, sendo a 
primeira constituída de Análise Curricular e Carta de Motivação e, a segunda, de 
Entrevista, ambas de caráter classificatório. Contudo, o candidato que não participar 
da entrevista estará automaticamente eliminado do processo.  
 
Leia-se: 
 
O processo seletivo de que trata este Edital será realizado em duas fases, sendo a 
primeira constituída de Análise Curricular e Carta de Motivação e, a segunda, de 
Entrevista, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Contudo, o candidato que 
não participar da entrevista estará automaticamente eliminado do processo.  
 

II. Item 4.1, onde lê-se:  
 
1ª fase (caráter classificatório): Análise do Currículo Lattes, devidamente 
comprovado e em conformidade com a Ficha de Avaliação Curricular (Anexo D), 
além da análise, pela Comissão de Seleção, da Carta de Motivação (Anexo C); na 
avaliação curricular, a maior nota obtida entre os candidatos a tutoria, em 
conformidade com a Ficha de Avaliação Curricular, será convertida para dez (nota 
máxima da avaliação curricular). Já as notas dos outros candidatos serão calculadas 
proporcionalmente à maior nota obtida. 
 
Leia-se: 
 
1ª fase (caráter eliminatório e classificatório): Análise do Currículo Lattes 
(classificatório), devidamente comprovado e em conformidade com a Ficha de 
Avaliação Curricular (Anexo D), além da análise, pela Comissão de Seleção, da Carta 
de Motivação (Anexo C) (eliminatório e classificatório); na avaliação curricular, a 
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maior nota obtida entre os candidatos a tutoria, em conformidade com a Ficha de 
Avaliação Curricular, será convertida para dez (nota máxima da avaliação 
curricular). Já as notas dos outros candidatos serão calculadas proporcionalmente à 
maior nota obtida. O candidato que obtiver nota inferior a 7 (sete) na carta de 
motivação será eliminado. 
 
Onde lê-se:  
2ª fase (caráter classificatório): Entrevista dos candidatos realizada, no Polo de 
Apoio Presencial de Redenção, por membros da Comissão de Seleção designada pela 
Diretoria de Educação Aberta e a Distância (DEAAD/UNILAB).  
 
Leia-se: 
 
2ª fase (caráter eliminatório e classificatório): Entrevista dos candidatos realizada, 
no Polo de Apoio Presencial de Redenção, por membros da Comissão de Seleção 
designada pela Diretoria de Educação Aberta e a Distância (DEAAD/UNILAB). O 
candidato que obtiver nota inferior a 7 (sete) na Entrevista será eliminado. 
 
 

Redenção, 13 de Dezembro de 2013 
Diretoria de Educação Aberta e a Distância 


