UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

EDITAL Nº 025/2022-UAB/UEM
A Diretora do Núcleo de Educação a Distância da
Universidade Estadual de Maringá, e Coordenadora
UAB/UEM, no uso de suas atribuições legais,

TORNA PÚBLICO
1. A desistência do candidato classificado em segundo lugar no processo seletivo para a vaga de TUTOR
PRESENCIAL para o polo de apoio presencial de NOVA LONDRINA-PR CENTRO, aberto por meio do
Edital nº 016/2022-UAB/UEM, e a convocação da candidata classificada em terceiro lugar, conforme
o Edital nº 024/2022-UAB/UEM, de resultado final:
ORDEM

NOME

CPF

NOTA FINAL

SITUAÇÃO

2º

Fernando Protti Bueno

286.761.868-12

6,93

Desistente

3º

Neusa Maria Marques Nogueira Orfon

016.523.089-46

6,72

CONVOCADA

2. DA CONVOCAÇÃO
2.1 A candidata convocada deverá entrar em contato pelo e-mail bolsas.uab@uem.br, entre os dias
26 de maio de 2022 e 30 de maio de 2022, e solicitar o envio da Declaração de Pagamento de
Bolsas UAB e da Ficha de Cadastramento/Termo de Compromisso de Bolsista.
2.2 Após ter a situação regularizada junto à Divisão de Bolsas do NEAD/UEM, será solicitada a inclusão
da candidata convocada no Ambiente Virtual deAprendizagem (AVA) – Moodle para realização
dos os cursos de formação indicados pela Divisão deTecnologia da Informação e Comunicação –
TIC, do NEAD, e início das atividades de tutoria.
3. DA CONTRATAÇÃO
3.1 A contratação da candidata selecionada dentro do número de vagas disponíveis tem o início
previsto para junho de 2022.
3.2 Após a contratação, caso o número de bolsas disponível pela Capes para a UAB/UEM diminua, ou,
caso a Coordenação UAB/UEM considere a atuação da tutora insatisfatória para o desempenho de
suas funções, poderá ser solicitado o seu desligamento.
Maringá, 26 de maio de 2022.
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