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EDITAL Nº 305, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017  

 
 
 

SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE BOLSISTA PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DE 

VAGA PARA ATUAR COMO TUTOR PRESENCIAL NOS CURSOS SUPERIORES DE 

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO, 

LICENCIATURA EM PEDAGOGIA E BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 

MODALIDADE A DISTÂNCIA - SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB). 

 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS 

GERAIS (IFNMG), por intermédio da Diretoria de Educação a Distância, torna pública a realização 

de Processo Seletivo Simplificado para a formação de cadastro de reserva de vagas na função de 

TUTOR PRESENCIAL, a fim de atuar como bolsista nos cursos de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, Licenciatura em Computação, Licenciatura em Pedagogia e Bacharelado em 

Administração Pública, modalidade a distância – Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), a 

serem ofertados pelo Centro de Referência em Formação e Educação a Distância (CEAD) do 

IFNMG, atendendo à necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme segue:  

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.1 O Processo Seletivo Simplificado para formação de cadastro de reserva para Tutor Presencial 

será regido por este Edital, executado e coordenado pelo Centro de Referência em Formação e 

Educação a Distância do IFNMG. 

1.2 Ao efetivar a inscrição, o candidato declara estar ciente do conteúdo deste Edital e acata na 

íntegra as suas disposições. 

1.3 De acordo com o Art. 5º da Portaria CAPES nº 183, de 21 de outubro de 2016 será vedado o 

pagamento de bolsas pelo Sistema UAB ao participante que possuir bolsas cujo pagamento tenha 

por base a Lei Nº 11.273/2006 e com outras bolsas concedidas pela CAPES, CNPq ou FNDE, 

exceto quando expressamente admitido em regulamentação própria. É vedado ainda o recebimento 

de mais de uma bolsa do Sistema UAB referente ao mesmo mês, ainda que o bolsista tenha 

exercido mais de uma função no âmbito do Sistema UAB. 

1.4 Os candidatos aprovados deverão participar de Curso de Capacitação, conforme disposições do 

item 12 deste Edital. 

1.5 O (a) candidato (a) que, por qualquer motivo, deixar de atender às normas e às recomendações 

estabelecidas neste Edital será automaticamente eliminado desta seleção. 

1.6 Dúvidas e informações poderão ser encaminhadas para o e-mail:  
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selecaotutor.ifnmguab@gmail.com 

 

2 DO PROGRAMA  

2.1 Instituído pelo Decreto 5.800, de 8 de junho de 2006 a UAB é um sistema integrado por 

universidades públicas que oferece cursos de nível superior para camadas da população que têm 

dificuldade de acesso à formação universitária, por meio do uso da metodologia da educação a 

distância.  

3 DO ENCARGO, ATRIBUIÇÕES, REMUNERAÇÃO DA BOLSA E VAGAS  

3.1 Conforme a Portaria CAPES nº 183, de 21 de outubro de 2016 o Tutor Presencial deve atuar em 

atividades típicas de tutoria desenvolvidas no âmbito do Sistema UAB.  

3.2 A forma de concessão da retribuição financeira pelo exercício da Tutoria Presencial, atribuições, 

vedações quanto à vinculação ou exercício da função e requisitos para vinculação como bolsista são 

determinados pela Portaria CAPES nº 183, de 21 de outubro de 2016.  

3.3 O valor da bolsa que trata o subitem 3.2 será de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) 

concedido para atuação em atividades típicas de tutoria desenvolvidas no âmbito do Sistema UAB, 

sendo exigida formação de nível superior e experiência mínima de 1 (um) ano no magistério do 

ensino básico ou superior;  

3.4 Os tutores serão os responsáveis pelo estímulo à interatividade, pela dinamização dos grupos 

virtuais de colaboração, pelo atendimento às dúvidas dos estudantes, pela dinamização de 

momentos presenciais e de aplicação e correção dos instrumentos de avaliação, presenciais e a 

distância, ficando responsável ainda pelo acompanhamento dos participantes.  

3.5 São atribuições do Tutor Presencial: 

a) organizar o espaço em que acontecerá a aula para os momentos presenciais;  

b) selecionar e preparar os recursos didáticos e equipamentos necessários ao encontro 

presencial; 

c) distribuir aos alunos os materiais didáticos enviados ao polo avançado, verificando a 

quantidade, observando a sua utilização e o seu manuseio no processo de desenvolvimento 

das atividades; 

d) comunicar ao coordenador do polo as condições de funcionamento do polo e do curso, das 

instalações, equipamentos, biblioteca; 

e) tomar conhecimento do planejamento das atividades práticas, preparando-se para aplicá-las;  

f) estudar o material disponibilizado, com as orientações dadas pelo professor formador, 

conhecendo assim o conteúdo e a metodologia de trabalho a ser utilizada durante o curso; 

g) articular e acompanhar ativamente as execuções das atividades práticas e emitir relatórios 

mailto:selecaotutor.ifnmguab@gmail.com
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comprobatórios dessas práticas; 

h) apresentar a videoaula aos cursistas; 

i) dirigir discussão apresentada pelo professor na videoaula; 

j) desenvolver e empregar estratégias de estímulo à reflexão sobre os temas discutidos nas 

disciplinas; 

k) colaborar no planejamento das atividades a serem desenvolvidas pelos cursistas; 

l) realizar, constantemente, plantões com os cursistas para estudos e propor e desenvolver 

estratégias e técnicas de estudo e aprendizagem; 

m) avaliar a participação dos cursistas e encaminhar planilha com notas ao tutor a distância; 

n) orientar, acompanhar os cursistas na realização das atividades práticas, dirimindo dúvidas, 

garantindo a discussão; 

o) corrigir atividades/avaliações e encaminhar planilha de notas ou diários ao tutor a distância; 

p) apoiar constantemente as atividades do professor formador e do tutor a distância; 

q) acompanhar os alunos, estimulando e motivando a permanência deles no curso; 

r) emitir relatório mensal para o CEAD/UAB/IFNMG, com o registro da frequência, participação 

do cursista, suas principais dúvidas e respectivas orientações; 

s) acompanhar o Estágio Curricular Supervisionado e as Atividades 

Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) ou Atividades Complementares (AC), sob a 

orientação do coordenador de curso, professor formador e tutor a distância; 

t) manter documentação de cadastro atualizada junto ao CEAD/IFNMG; 

u) atuar como tutor a distância em atividades designadas pela coordenação do curso. 

 

4 DO CADASTRO DE RESERVA  

4.1 Este Edital destina-se à formação de cadastro de reserva de vagas para atender a necessidade 

de tutoria presencial para atuar nos cursos de Graduação (ver Quadro 1) na modalidade a distância 

– Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), a ser ofertado pelo CEAD/IFNMG.  

4.2 A quantidade de vagas de Tutor Presencial será estabelecida conforme a necessidade de oferta 

do curso nos polos de Apoio Presencial.  

4.3 Os polos de oferta dos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, licenciatura em 

Computação, licenciatura em Pedagogia e Bacharelado em Administração Pública estão 

relacionados no Quadro 1, a seguir: 
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Quadro1 – Informação sobre a oferta dos cursos Superiores e sobre as vagas de Tutor 
Presencial – UAB/IFNMG 

Polo Curso 
Alunos 

por Turma 
Duração 

Carga horária 
Semanal 

Almenara 
Licenciatura em Computação 50 4 anos 20h. 

Licenciatura em Ciências Biológicas 50 4 anos 20h. 

Araçuaí 
Licenciatura em Computação 50 4 anos 20h. 

Licenciatura em Pedagogia 40 4 anos 20h. 

Bocaiuva Licenciatura em Pedagogia 70 4 anos 20h. 

Buritizeiro 
Licenciatura em Pedagogia 40 4 anos 20h. 

Bacharelado em Administração Pública 50 4 anos 20h. 

Cristália Bacharelado em Administração Pública 50 4 anos 20h. 

Francisco Sá 
Bacharelado em Administração Pública 50 4 anos 20h. 

Licenciatura em Ciências Biológicas 50 4 anos 20h. 

Itamarandiba 
Bacharelado em Administração Pública 50 4 anos 20h. 

Licenciatura em Pedagogia 40 4 anos 20h. 

Janaúba 

Licenciatura em Pedagogia 40 4 anos 20h. 

Licenciatura em Computação 50 4 anos 20h. 

Bacharelado em Administração Pública 50 4 anos 20h. 

Jequitinhonha Licenciatura em Pedagogia 40 4 anos 20h. 

 

Montes Claros 

 

Licenciatura em Pedagogia 40 4 anos 20h. 

Licenciatura em Computação 50 4 anos 20h. 

Bacharelado em Administração Pública 50 4 anos 20h. 

Padre Paraíso 
Licenciatura em Computação 50 4 anos 20h. 

Licenciatura em Ciências Biológicas 50 4 anos 20h. 

Paracatu Licenciatura em Pedagogia 40 4 anos 20h. 

Pedra Azul Licenciatura em Pedagogia 40 4 anos 20h. 

Pompéu Bacharelado em Administração Pública 50 4 anos 20h. 

Salinas Licenciatura em Pedagogia 40 4 anos 20h. 

Taiobeiras Licenciatura em Computação 50 4 anos 20h. 

Turmalina Licenciatura em Pedagogia 40 4 anos 20h. 

Urucuia 
Licenciatura em Pedagogia 40 4 anos 20h. 

Bacharelado em Administração Pública 50 4 anos 20h. 
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4.4 O Tutor Presencial atenderá no polo de Apoio Presencial ao qual se inscreveu (conforme quadro 

1). O horário de atendimento do tutor presencial será estabelecido pela Coordenação do Curso 

conforme a necessidade do curso e do polo.  

5 DOS PRÉ-REQUISITOS DO (A) CANDIDATO (A)  

5.1 São condições para composição do cadastro de reservas deste edital candidatos que cumpram 

todas as condições gerais e específicas descritas abaixo:  

a) Possuir graduação (conforme exigência do Quadro 2);  

b) Possuir experiência, de no mínimo 1 (um) ano, no exercício da docência comprovada 

(contracheque, declaração da instituição em papel timbrado ou carteira de trabalho), de 

acordo com o inciso II do artigo 2º da Lei no 11.273/2006 e a Portaria CAPES nº 183/ 2016; 

c) Ter disponibilidade para realizar viagens quando solicitado (a) pela Coordenação do Curso ou 

pelo CEAD/IFNMG; 

d) Ter conhecimento e habilidade na utilização da internet e ferramentas tecnológicas da 

informação e da comunicação;  

e) Não receber nenhuma outra bolsa de fomento governamental ou institucional, de acordo com 

a Lei no 11.273/2006;  

f) Ter disponibilidade para cumprimento da carga horária de 20 (vinte) horas semanais no Polo 

UAB para o qual se inscreveu. 

 
 
Quadro 2 – Cursos e Formação Mínima exigida para participar do Processo Seletivo. 

CURSO FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
*
 

Bacharelado em Administração Pública 
Graduação em Administração/Gestão Pública ou 
Ciências Contábeis ou Ciências Econômicas ou 
Tecnologia em Processos Gerenciais. 

Licenciatura em Ciências Biológicas Licenciatura em Ciências Biológicas. 

Licenciatura em Computação 

Graduação em Ciências da Computação ou 
engenharia da Computação ou Sistema de 
Informação ou Análise e desenvolvimento de 
Sistemas ou Licenciatura em Informática ou 
Licenciatura em Computação. 

Licenciatura em Pedagogia Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior. 

 
* Respeitando o item 5 do edital.
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6. DO CRONOGRAMA DE SELEÇÃO 

A seleção dos candidatos à função de Tutor Presencial, a fim de atuar nos cursos de Graduação em 

licenciatura em Ciências Biológicas, licenciatura em Computação, licenciatura em Pedagogia 

e Bacharelado em Administração Pública, na modalidade a distância do IFNMG, seguirá o 

cronograma abaixo (Quadro 3). 

Quadro 3 – Etapas e datas do Processo Seletivo 

ETAPA DATA 

Publicação do edital 26/09/2017 

Período de Inscrição 
27/09/2017 à 
03/10/2017 

Resultado Preliminar 05/10/2017 

Recursos 06/10/2017 

Resultado da Análise de Recursos 10/10/2017 

Homologação e Publicação do resultado Final 10/10/2017 

Convocação para 1ª chamada 11/10/2017 

 

7 DAS INSCRIÇÕES  

7.1 O período das inscrições será de 27/09/2017 à 03/10/2017.  

7.2 As inscrições serão realizadas exclusivamente mediante o preenchimento de formulário 

eletrônico disponibilizado na página do CEAD/IFNMG, http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo, até 

às 23 horas do dia 03/10/2017.  

7.3 Cada candidato poderá realizar apenas uma inscrição.  

7.5 O candidato, ao efetivar sua inscrição, declara acatar na íntegra as normas deste edital.  

 

8 DA CLASSIFICAÇÃO  

8.1 Todo o processo de seleção e classificação será feito pela Comissão de Processo Seletivo do 

CEAD/IFNMG, presidida pela Coordenadora de Ensino do CEAD/IFNMG, a quem se confere 

poderes para designar subcomissões no âmbito dos Campi IFNMG e publicar todos os atos 

decorrentes deste processo seletivo.  

8.2 A Comissão de Processo Seletivo do CEAD/IFNMG ficará responsável pela análise/julgamento 

das situações não previstas neste edital, sendo soberana em suas decisões.  

8.3 A seleção será realizada em fase única, de caráter eliminatório/classificatório, e em conformidade 

com as informações fornecidas pelo candidato no ato da inscrição.  

8.4 No ato da inscrição, o candidato responderá um questionário sobre sua formação acadêmica e 

experiências profissionais.  
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8.4.1 O Questionário preenchido gerará a pontuação do candidato. Para efeitos de classificação 

serão observados os seguintes parâmetros (ver quadro 4 a seguir):  

 
Quadro 4 – Critérios e Pontuação para efeitos de classificação do candidato no Processo 
Seletivo. 

  CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

 

 

 

 

 

1 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMPROVADA PELA ATUAÇÃO NA 

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB, PRONATEC (bolsa formação, 

REDE E-TEC BRASIL, PROFUNCIONÁRIO E IDIOMAS SEM FRONTEIRAS) 

como: Coordenador de Tutoria, Tutoria (Presencial ou a Distância), Professor 

pesquisador (formador), Professor pesquisador (conteudista) em Cursos 

Técnicos/Nível Médio ou de Formação Inicial e Continuada ofertados na 

metodologia a distância. Será atribuído 1(um) ponto para cada MÊS. Não 

serão pontuados períodos concomitantes em diferentes atividades bem como 

o tempo de experiência comprovada neste item não poderá ser utilizado para 

fins de pontuação em qualquer outro item/critério. 

 

 

Máximo de 18 

Meses (18 

pontos) 

 

 

2 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DOCENTE (exceto estágio): será atribuído 

01(um) ponto por trimestre na docência, em qualquer modalidade e nível 

de Educação, devidamente comprovada. Não serão pontuados períodos 

concomitantes em diferentes atividades bem como o tempo de experiência 

comprovada neste item não poderá ser utilizado para fins de pontuação em 

qualquer outro item/critério. 

 

Máximo de 3 

anos 

(12 pontos) 

 

3 

TITULAÇÃO (concluída): será atribuído, não cumulativamente: 30 (trinta) 

pontos para doutorado, 25 (vinte e cinco) pontos para mestrado, 20 (vinte) 

pontos para especialização, 15 (quinze) pontos para graduação. 

Máximo de 30 

pontos 

 Pontuação Geral 60 pontos 

 
8.5 Os critérios serão pontuados uma única vez.  

8.6 Todas as informações prestadas pelo candidato ao preencher o formulário eletrônico deverão ser 

comprovadas posteriormente.  

8.6.1 Caso haja erros no preenchimento de dados pessoais e referentes à tabela de pontuação, que 

influenciem em sua classificação, o candidato deverá interpor recurso no período previsto pelo 

cronograma deste Processo Seletivo para solicitar correção.  

8.7 Para efeito de aprovação e classificação serão considerados aptos, apenas os candidatos que 

atenderem aos requisitos mínimos da vaga, descritos no item 5.1 deste Edital.  
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8.8 A classificação obedecerá à ordem decrescente do total de pontos obtidos informados pelo 

candidato no ato da inscrição, conforme o item 8.4.1.  

8.9 Em caso de empate entre candidatos, serão observados os critérios abaixo na ordem em que se 

apresentam: 

8.9.1 certificado de pós-graduação Lato sensu; 

8.9.2 maior tempo de experiência docente; 

8.9.3 candidato mais idoso. 

9 DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO  

9.1 A lista dos candidatos classificados em resultado preliminar e resultado final, pós recursos, será 

divulgada na página do CEAD/IFNMG no endereço http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo, 

conforme cronograma no item 6.  

10 DO RECURSO  

10.1 O candidato poderá apresentar recurso ao resultado preliminar, conforme a data descrita no 

item 6.  

10.2 Os recursos deverão ser encaminhados unicamente através de formulário eletrônico que será 

disponibilizado no sítio eletrônico http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo. 

10.3 Os recursos serão apreciados e julgados no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas;  

10.4 Não serão aceitos recursos, via postal, via fax e/ou via correio eletrônico e tampouco será aceito 

recurso extemporâneo, inconsistente, que não atenda às exigências e/ou fora de qualquer uma das 

especificações estabelecidas no presente Edital. Os recursos assim recebidos serão preliminarmente 

indeferidos;  

10.5 Em hipótese alguma será aceito revisão de recurso ou recurso de recurso.  

 
 
11 DA CONVOCAÇÃO  

11.1 A convocação de candidatos para comprovação do Resultado Final será publicada no link 

http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo.  

11.1.1 Estes candidatos serão convocados para entrega dos documentos solicitados no item 11.4 

deste edital, observando o prazo estabelecido pelo CEAD/IFNMG. A entrega da documentação 

para efeito de comprovação do Resultado Final será via e-mail: 

selecaotutor.ifnmguab@gmail.com. 

11.2 A convocação de candidatos para exercerem a função de tutor presencial ocorrerá mediante 

surgimento de vagas, observando-se a classificação dos inscritos para melhor atender à 

necessidade do curso ofertado pelo IFNMG;  

http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo
http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo
http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo
mailto:selecaotutor.ifnmguab@gmail.com
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11.3 Havendo desligamento do tutor, facultar-se-á ao CEAD/IFNMG, substituí-lo convocando outro 

candidato inscrito, observando os requisitos necessários para a função;  

11.4 No ato da convocação para o início dos trabalhos, o candidato deverá apresentar todos os 

documentos comprobatórios relacionados abaixo, observando o prazo estabelecido pelo 

CEAD/IFNMG:  

a) Documento de identificação com foto; 

b) CPF;  

c) Comprovante de endereço;  

d) Diploma de graduação, histórico escolar ou declaração de conclusão do curso com data de 

colação de grau (ver formação mínima exigida no quadro 2, item 5); 

e) Contracheque ou declaração da instituição ou carteira de trabalho que comprove, no mínimo, 

01(um) ano de experiência como docente ou tutor; 

f) Contracheque, declaração da instituição ou carteira de trabalho que comprove a experiência 

em tutoria a distância ou presencial em curso de graduação ou especialização Lato Sensu na 

modalidade a distância; 

g) Todos os documentos que comprovem a pontuação obtida, de acordo Tabela de Pontuação 

(Quadro 4); 

h)  Formulário de Cadastramento de Bolsistas da Universidade Aberta do Brasil, que será 

disponibilizado e preenchido no momento da entrega da documentação; 

i) Declaração de que não recebe nenhuma outra bolsa de fomento governamental ou 

institucional, em conformidade com os impedimentos impostos pela Lei no 11.273/2006 e a 

Portaria CAPES nº 183/2016, que será disponibilizado e preenchido no momento da entrega 

da documentação (Anexo I). 

 

12 DA CAPACITAÇÃO  

12.1 O curso de capacitação de tutores será realizado conforme cronograma e local, oportunamente 

definidos e divulgados pelo CEAD/IFNMG, sendo obrigatória a participação. 

12.2 O candidato convocado que não participar do curso de capacitação, por qualquer motivo, ou 

obtiver frequência inferior a 80% da carga horária, será automaticamente substituído pelo candidato 

seguinte, obedecendo à ordem de classificação.  

13 DA CARGA HORÁRIA  

 
13.1 A carga horária de trabalho do tutor presencial é de 20 horas semanais e será distribuída 

conforme cronograma estabelecido previamente pela coordenação do curso.  
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13.2 A referida carga horária será cumprida no polo UAB de oferta do curso de graduação para o 

qual o candidato foi classificado. 

 

14 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

14.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento das instruções contidas neste Edital e que 

expressamente concorda com os seus termos.  

14.2 O candidato que prestar informação falsa ou inexata, em qualquer documento, ainda que 

verificada posteriormente, será excluído do processo seletivo. 

14.3 O IFNMG não se responsabilizará por pedidos de inscrição não recebidos por fatores de ordem 

técnica que prejudiquem os computadores ou impossibilitem a transferência dos dados, falhas de 

comunicação ou congestionamento das linhas de comunicação. 

14.4 O IFNMG divulgará, quando necessário, normas complementares e avisos especiais, 

disponíveis no sítio eletrônico http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo. 

14.5 É de responsabilidade exclusiva do candidato informar-se acerca de editais, normas 

complementares, avisos, portarias e chamadas oficiais do Processo Seletivo, convocação para 

Curso de Capacitação e de todas as etapas da confirmação de vaga. 

14.6 Todas as despesas decorrentes da participação em qualquer fase do Processo Seletivo 

serão de inteira responsabilidade do candidato. 

14.7 Aos candidatos classificados não serão pagas diárias ou qualquer outra forma de custeio, 

quando o mesmo for convocado para cursos de Capacitação e/ou reuniões administrativas e/ou 

didático - pedagógicas no âmbito da UAB/IFNMG. 

14.8 Incorporar-se-ão a este edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares que 

venham a ser publicados no portal eletrônico do IFNMG. 

14.9 Os candidatos classificados neste edital, poderão ser chamados quando se caracterizar a 

necessidade através de publicação no sítio eletrônico http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo;  

14.10 Este processo seletivo terá validade de 12(doze) meses, prorrogável por igual período.  

 

 
 
Montes Claros/MG, 26 de Setembro de 2017. 

 

 

 

Prof. Antônio Carlos Soares 

Diretor de Educação a Distância/IFNMG 

                                   

http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo
http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo
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ANEXO I 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE BOLSA/AUXÍLIO INCOMPATÍVEL COM O 

SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL 

 
 
Pela presente DECLARAÇÃO, eu _______________________________________(a), RG nº: 

________________________, CPF nº: _____________________ Matrícula nº:  

___________________, ocupante do cargo de ________________________________  do 

Quadro de Pessoal do _________________________________________, declaro  que não 

recebo nenhuma outra bolsa/auxílio incompatível com as bolsas do Sistema aberto do Brasil 

(UAB). 

 

DECLARO, sob minha inteira responsabilidade, serem exatas e verdadeiras as informações aqui 

prestadas, sob pena de responsabilidade administrativa civil e penal e, imediata exclusão do 

programa. 

 

 

_____________, _____ de ________________ de ________. 

 

 

________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a 

 

 

 

 

 

 

 

 


