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EDITAL RETIFICADOR 002/2020/NEAD/IE/UFMT AO EDITAL Nº 002/2020- PARA 

BOLSISTA PROFESSOR FORMADOR PARA O ENSINO DE GRADUAÇÃO DO 

CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA – MODALIDADE EaD/UAB/UFMT, DO 

NEAD/INSTITUTO DE EDUCAÇÃO - NEAD/IE/UFMT. 

 

ONDE SE LÊ 

13 - DO CRONOGRAMA 

Atividades Procedimentos Período 

13.1 – Divulgação 

Do Edital 

Publicação no endereço eletrônico 

 https://setec.ufmt.br/processosseletivos 

 

14/04 a 

14/05/2020 

13.2 - Recurso ao 

Edital 

Documento a ser elaborado com arguições para o 

recurso, devidamente datado assinado e 

digitalizado enviado para o e-mail do curso 

secpedagogiauab@gmail.com 

 

14/04 a 

15/04/2020 

13.3 - Resultado do 

recurso ao Edital 
No endereço eletrônico www.setec.ufmt.br 17/04/2020 

13.4 –divulgação da 

Banca Examinadora 

Publicação no endereço eletrônico 

 https://setec.ufmt.br/processosseletivos 
16/04/2020 

13.5 – Inscrição 

Entrega do Anexo I do Edital preenchido 

acompanhado d o  currículo e dos documentos 

assinados e digital izados enviados para o 

e-mail do curso secpedagogiauab@gmail.com 

20/04 a 

14/05/2020 

13.6 – Seleção 
Análise dos documentos comprobatórios pela 

Banca Examinadora. 

08 e 

11/05/2020 

13.7 - Resultado 

preliminar  da Inscrição 

O resultado será divulgado no endereço eletrônico 

e via e-mail do candidato(a), 

https://setec.ufmt.br/processosseletivos 

secpedagogiauab@gmail.com 

11/05/2020 
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 13.8 - Interposição         

de Recursos ao 

resultado preliminar 

Interposição de recursos contra o resultado 

preliminar via protocolo SEI/UFMT para 

coordenação do curso de Pedagogia EaD. 

 

12 e 

13/05/2020 

13.9 - Resultado dos 

Recursos  

 

 

 

 

O resultado dos recursos será divulgado no 

endereço eletrônico bem como no e-mail do 

candidato(a) 

https://setec.ufmt.br/processosseletivos 

esecpedagogiauab@gmail.com 

 

 

 

14/05/2020 

 

 

13.10 - Publicação do 

resultado final 

O resultado final será divulgado no endereço 

eletrônico, bem como e-mail do candidato(a) 

https://setec.ufmt.br/processosseletivos 

secpedagogiauab@gmail.com 

14/05/2020 

 

13.11.- Entrega da 

documentação exigida 

conforme item 6.5. 

Entrega dos documentos assinados e 

digitalizados enviados para o e-mail do curso. 

secpedagogiauab@gmail.com 

 

21 a 

25/05/2020 

 

 

 

 

LEIA –SE PROCESSO SEI  

13 - DO CRONOGRAMA  

Atividades Procedimentos Período 

13.1 – Divulgação 

Do Edital 

Publicação no endereço eletrônico 

 https://setec.ufmt.br/processosseletivos 

 

14/04 a 

14/05/2020 

13.2 - Recurso ao 

Edital 

Documento a ser elaborado com arguições para o 

recurso, devidamente datado assinado e 

digitalizado enviado para o e-mail do curso 

secpedagogiauab@gmail.com 

 

14/04 a 

15/04/2020 

13.3 - Resultado do 

recurso ao Edital 
No endereço eletrônico www.setec.ufmt.br 16/04/2020 

13.4 –Divulgação da 

Banca Examinadora 

Publicação no endereço eletrônico 

 https://setec.ufmt.br/processosseletivos 
17/04/2020 
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13.5– Inscrição 

Entrega do Anexo I do Edital preenchido 

acompanhado d o  currículo e dos documentos 

assinados e digital izados enviados para o 

e-mail do curso secpedagogiauab@gmail.com 

20/04 a 

14/05/2020 

13.6 – Seleção 
Análise dos documentos comprobatórios pela 

Banca Examinadora. 
15/05/2020 

13.7 - Resultado 

preliminar   da seleção 

O resultado será divulgado no endereço eletrônico 

e via e-mail do candidato(a), 

https://setec.ufmt.br/processosseletivos 

secpedagogiauab@gmail.com 

18/05/2020 

 13.8 - Interposição         

de Recursos ao 

resultado preliminar 

Interposição de recursos contra o resultado 

preliminar via protocolo SEI/UFMT para 

coordenação do curso de Pedagogia EaD. 

 

19 e 

20/05/2020 

13.9 - Resultado dos 

Recursos  

 

 

 

 

O resultado dos recursos será divulgado no 

endereço eletrônico bem como no e-mail do 

candidato(a) 

https://setec.ufmt.br/processosseletivos 

esecpedagogiauab@gmail.com 

 

 

 

21/05/2020 

13.10 - Publicação do 

resultado final 

O resultado final será divulgado no endereço 

eletrônico, bem como e-mail do candidato(a) 

https://setec.ufmt.br/processosseletivos 

secpedagogiauab@gmail.com 

22/05/2020 

13.11.- Entrega da 

documentação exigida 

conforme item 6.5. 

Entrega dos documentos assinados e 

digitalizados enviados via SEI. 

 

25 a 

27/05/2020 

 

                                      

 

                                                                                                                                             Cuiabá, 25 de maio de 2020. 

 
Prof. Dra. Maria Aparecida Rezende 

Coordenadora do Curso de Licenciatura em Pedagogia 
Modalidade a Distância 
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