
Candida Soares da Costa 
Coordenadora Adjunta do CURSO “Uniafro – Política de Igualdade Racial no Ambiente Escolar” 

 
Carlos Rinaldi 

Coordenador Geral Institucional do COMFOR/UFMT Chefe da Secção de Projetos 
Interdisciplinares SETEC/UFMT 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº001/2018 a CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 

SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE TUTORES PARA ATUAREM NO 

CURSO “UNIAFRO – POLÍTICA DE IGUALDADE RACIAL NO AMBIENTE 

ESCOLAR” – 

APERFEIÇOAMENTO – MODALIDADE À DISTÂNCIA. 

Convocatória de selecionados e classificados para início das atividades 

Convocamos conforme relação abaixo, os candidatos selecionados e classificados para 

comparecimento ao Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações Raciais e Educação, 

sito na sala 62 do Instituto de Educação da Universidade Federal de Mato Grosso, 

campus Cuiabá-MT – Av. Fernando Correa da Costa, nº 2367, bairro Boa Esperança – 

Cuiabá-MT, para entrega da documentação nos dias 20, 23, 24 e 26/04/2018, horário 

das 8h.00min. às 17h.30 minutos.  

 

 

Nome CPF Local de atuação 

Tacilia Soares da Costa 178.060.971-04 Cuiabá-MT 

Rosely Maria Vieira de Souza Almeida 581.515.671-04 Cuiabá-MT 

Fernanda Aparecida Antunes de Arruda 015.645.651-65 Cuiabá-MT 

Joelma de Jesus Pereira 581.394.271-87 Cuiabá-MT 

Arlete Marcia de Pinho 834.894.951-87 Cuiabá-MT 

Angelica Teresinha Santos Borges 918.696.170-53 Primavera do Leste 

 

Conforme item 19 da presente Chamada, deverão ser apresentados os seguintes 

documentos (originais e cópias): 

 
a) Termo de compromisso do bolsista, (Anexo I desta chamada) que deverá 

b) ser preenchido, entregue assinado e com firma reconhecida 

c) obrigatoriamente em cartório; 

d) Declaração de que não recebe outros pagamentos de bolsas em 

e) desacordo com a legislação vigente, disponível no site 

f) http://www.setec.ufmt.br, deve ser assinada e com firma reconhecida, 

g) obrigatoriamente em cartório. 

h) RG (Identidade); 

i) CPF (quando não constar no documento de identidade); 

j) Cópia dos dados bancários do titular selecionado; 

k) Comprovante de residência atual (máximo dois últimos meses) 

l) correspondente ao polo de atuação; 

m) Cópia e original do diploma de graduação; 

n) Cópia e original do comprovante de escolaridade (diploma, certificado ou 

o) documento oficial equivalente); 

p) Currículo Vitae/Lattes impresso com os comprovantes dos títulos 

q) apontados; 

r) j) Declaração de nepotismo, disponível no site http://www.setec.ufmt.br 

 

19.2. O candidato que não comparecer e/ou não apresentar qualquer um dos 

documentos discriminados acima ficará impossibilitado de preencher a vaga, 

sendo convocado o próximo candidato na lista de aprovados para a referida vaga. 


