
 

 

 

  

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT  

Faculdade de Administração e Ciências Contábeis - FACC  
Av. Fernando Correa da Costa n 2.367 – Boa Esperança - CEP 78060-900  

   

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 002/2020/FACC/UFMT – MODALIDADE A DISTÂNCIA – 

RELATIVO AO PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR FORMADOR – 

ORIENTADOR PARA A ELABORAÇÃO DO TRABALHO DE CURSO - TCC, QUE 

ATUARÁ COMO BOLSISTA DOCENTE PARA O CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA – MODALIDDE A DISTÂNCIA DO SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO 

BRASIL. 

ONDE SE LÊ  

15 – DO CRONOGRAMA 

 

AÇÕES DATAS LOCAL 

 

Divulgação e Inscrição. 

(preenchimento de formulário 

anexo I e entrega de documentos 

descritos no item 9) 

 

 

06/03/2020 

 

 

No endereço eletrônico 

www.setec.ufmt.br  

 

 

 Inscrição. (preenchimento de 

formulário anexo I e entrega de 

documentos descritos no item 9) 

07/03 a 07/04/2020 Entregar presencialmente na Secretaria 

do Curso de Administração Pública  

Endereço: Av. 

Fernando Correa da Costa n 2.367 – Boa 

Esperança - CEP 78060-900.  Horário: 

11:30 e 14:00 as 17:30  

Aos cuidados da secretria do Curso na 

Faculdade de Administração UFMT 

 

O ato de entrega, só será validado, se 

houver recibo de entrega da inscrição, 

pelos colaboradores do curso 

Administração Pública EaD. 

http://www.setec.ufmt.br/
http://www.setec.ufmt.br/


 

 

15.2. Recurso a Chamada 

Pública. Documento a ser 

elaborado com arguições para o 

recurso, a ser entregue em 

formato impresso, devidamente 

datado e assinado  

09/03/2020 

10/03/2020 

Envio via SEI para coordenação do 

curso de Bacharelado em Administração 

Pública, modaldiade a distância 

15.3. Resultado do recurso a 

Chamada Pública. 

11/03/2020 

 

No endereço eletrônico 

www.setec.ufmt.br 

15.4. Divulgação da banca 

examinadora 

09/03/2020 No endereço eletrônico 

www.setec.ufmt.br 

15.5. Resultado preliminar dos 

inscritos após análise de 

documentação entregue 

09/04/2020 No endereço eletrônico 

www.setec.ufmt.br 

15.6. Recurso do resultado 

(pontuação obtida) 

13/04/2020 Envio via SEI para coordenação do 

curso de Bacharelado em Administração 

Pública EaD 

15.7. Resultado do recurso 

enviado via Sei acerca da 

pontuação publicada 

14/04/2020 No endereço eletrônico 

www.setec.ufmt.br 

15.8. Publicação do Resultado 

final 

15/04/2020 No endereço eletrônico 

www.setec.ufmt.br 

15.9. Entrega da documentação 

exigida na UAB/UFMT 

16/04/2020 a 

20/04/2020 

Entregar presencialmente na Secretaria 

do Curso de Administração Pública  

Endereço: Av. 

Fernando Correa da Costa n 2.367 – Boa 

Esperança - CEP 78060-900.  Horário: 

11:30 e 14:00 as 17:30  

Aos cuidados da secretria do Curso na 

Faculdade de Administração UFMT 

 

 

 

16. DA CONVOCAÇÃO PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES  

16.1. Os candidatos aprovados dentro do limite de vagas ofertadas no processo seletivo serão 

convocados para atuar como professor de TCC  abrangido por este Edital e deverão comparecer 

nos dias 10 a 13/04/2020 para apresentar os documentos abaixo (Originais e Cópias):  

a) Termo de compromisso do bolsista, disponível no site http://www.setec.ufmt.br , deverá 

ser preenchido, entregue assinado e com firma reconhecida obrigatoriamente em cartório;  

b) Declaração de que não recebe outros pagamentos de bolsas em desacordo com legislação 

vigente, disponível no site http://www.setec.ufmt.br, deve ser assinada e com firma 

reconhecida, obrigatoriamente em cartório.  

http://www.setec.ufmt.br/
http://www.setec.ufmt.br/
http://www.setec.ufmt.br/
http://www.setec.ufmt.br/
http://www.setec.ufmt.br/


 

 

c) RG (Identidade);  

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

e) Cópia dos dados bancários do titular selecionado;  

f) Comprovante de residência atual (máximo dois últimos meses) correspondente ao polo 

de atuação;  

g) Cópia e original do diploma de graduação;  

h) Cópia e original do diploma de especialização, mestrado ou doutorado; 

i) Currículo Vitae/Lattes impresso com os comprovantes dos títulos apontados.  

16.2. 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. 

 

LEIA-SE 

15 – DO CRONOGRAMA 

 

AÇÕES DATAS LOCAL 

 

Divulgação e Inscrição. 

(preenchimento de formulário 

anexo I e entrega de documentos 

descritos no item 9) 

 

 

06/03/2020 

 

 

No endereço eletrônico 

www.setec.ufmt.br  

 

 

 Inscrição. (preenchimento de 

formulário anexo I e entrega de 

documentos descritos no item 9) 

13/04/2020 a 

24/04/2020 

 

Envio arquivo digital via e mail a 

Secretaria do Curso de Administração 

Pública: 

secretaria.adm.pub@gmail.com, 

15.2. Recurso a Chamada 

Pública. Documento a ser 

elaborado com arguições para o 

recurso, a ser entregue em 

formato impresso, devidamente 

datado e assinado  

14/04/2020 

15/04/2020 

 

15.3. Resultado do recurso a 

Chamada Pública. 

16/04/2020 

 

No endereço eletrônico 

www.setec.ufmt.br 

http://www.setec.ufmt.br/
http://www.setec.ufmt.br/
http://www.setec.ufmt.br/


 

 

15.4. Divulgação da banca 

examinadora 

09/03/2020 No endereço eletrônico 

www.setec.ufmt.br 

15.5. Resultado preliminar dos 

inscritos após análise de 

documentação entregue 

27/04/2020 

 

No endereço eletrônico 

www.setec.ufmt.br 

15.6. Recurso do resultado 

(pontuação obtida) 

28/04/2020 Envio via SEI para coordenação do 

curso de Bacharelado em Administração 

Pública EaD 

15.7. Resultado do recurso 

enviado via Sei acerca da 

pontuação publicada 

29/04/2020 No endereço eletrônico 

www.setec.ufmt.br 

15.8. Publicação do Resultado 

final 

30/04/2020 No endereço eletrônico 

www.setec.ufmt.br 

15.9. Entrega da documentação 

exigida na UAB/UFMT 

04/05/2020 a 

06/05/2020 

Entregar presencialmente na Secretaria 

do Curso de Administração Pública  

Endereço: Av. 

Fernando Correa da Costa n 2.367 – Boa 

Esperança - CEP 78060-900.  Horário: 

11:30 e 14:00 as 17:30  

Aos cuidados da secretria do Curso na 

Faculdade de Administração UFMT 

 

 

16. DA CONVOCAÇÃO PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES  

16.1. Os candidatos aprovados dentro do limite de vagas ofertadas no processo seletivo serão 

convocados para atuar como professor de TCC  abrangido por este Edital e deverão comparecer 

nos dias 04/05/2020 a 06/05/2020 para apresentar os documentos abaixo (Originais e Cópias):  

a) Termo de compromisso do bolsista, disponível no site http://www.setec.ufmt.br , deverá 

ser preenchido, entregue assinado e com firma reconhecida obrigatoriamente em cartório;  

b) Declaração de que não recebe outros pagamentos de bolsas em desacordo com legislação 

vigente, disponível no site http://www.setec.ufmt.br, deve ser assinada e com firma 

reconhecida, obrigatoriamente em cartório.  

c) RG (Identidade);  

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

e) Cópia dos dados bancários do titular selecionado;  

f) Comprovante de residência atual (máximo dois últimos meses) correspondente ao polo 

de atuação;  

g) Cópia e original do diploma de graduação;  

h) Cópia e original do diploma de especialização, mestrado ou doutorado; 

http://www.setec.ufmt.br/
http://www.setec.ufmt.br/
http://www.setec.ufmt.br/
http://www.setec.ufmt.br/


 

 

i) Currículo Vitae/Lattes impresso com os comprovantes dos títulos apontados.  

16.2. 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. 

 

Att 

 

Professor Rosa Albuquerque 

Coordenadora do Curso 


