
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO  
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL  

 
A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), por meio da Universidade Aberta do Brasil, 
torna público o presente EDITAL RETIFICADOR 001/2021/UAB/SETEC/UFMT ao EDITAL 
N°007/2021/UAB/SETEC/UFMT – Modalidade a Distância – de Junho de 2021, relativo ao 
Processo Seletivo para Assistente à docente que atuará como Bolsista para os cursos do 
Sistema Universidade Aberta Do Brasil.  
 

a) Trata-se da Exclusão do item 3.3.1 “Para o polo de Cuiabá também poderão inscrever-

se interessados residentes na cidade de Várzea Grande-MT”;  

3 –DOS REQUISITOS  

Onde se lê: 

3.1. Comprovar formação mínima em nível superior, com diploma expedido por 

Instituição reconhecida pelo MEC ou Conselho Estadual de Educação; 

3.2. Ter experiência mínima de 1 (um) ano no magistério na educação básica ou 

superior em instituição de ensino reconhecida pelo MEC ou Conselho Estadual de Educação. 

São considerados válidos neste item documentos tais como: declaração ou atestado assinado 

pela direção da instituição, contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho; 

3.3. Residir no município do polo UAB para o qual pleiteia a vaga; 

3.3.1 Para o polo de Cuiabá também poderão inscrever-se interessados residentes 

na cidade de Várzea Grande-MT; 

3.4. Destinar 20 horas semanais de trabalho no polo de apoio presencial objeto de sua 

escolha. 

3.5. Estar apto ao recebimento de bolsas, consoante à determinação que consta no item 

5 desta Chamada Pública e nos atos normativos apresentados no início da presente chamada 

pública;  

3.6. Atender às exigências da Lei nº 11.273 de 06/02/2006 e o disposto nas Portarias 

CAPES n° 183/de 21/10/2016, nº 15 de 23/01/2017 e nº 102 de 10/05/2019 suas 

complementações ou de Legislação aplicável. 

Leia-se: 

3.1. Comprovar formação mínima em nível superior, com diploma expedido por 

Instituição reconhecida pelo MEC ou Conselho Estadual de Educação; 

3.2. Ter experiência mínima de 1 (um) ano no magistério na educação básica ou 

superior em instituição de ensino reconhecida pelo MEC ou Conselho Estadual de Educação. 

São considerados válidos neste item documentos tais como: declaração ou atestado assinado 

pela direção da instituição, contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho; 



3.3. Residir no município do polo UAB para o qual pleiteia a vaga; 

3.4. Destinar 20 horas semanais de trabalho no polo de apoio presencial objeto de sua 

escolha. 

3.5. Estar apto ao recebimento de bolsas, consoante à determinação que consta no item 

5 desta Chamada Pública e nos atos normativos apresentados no início da presente chamada 

pública;  

3.6. Atender às exigências da Lei nº 11.273 de 06/02/2006 e o disposto nas Portarias 

CAPES n° 183/de 21/10/2016, nº 15 de 23/01/2017 e nº 102 de 10/05/2019 suas 

complementações ou de Legislação aplicável. 

 
b) Item 11.3. Critérios de pontuação: Descrição da Etapa de Análise curricular: 

 
Onde se lê: 
 

Experiência profissional Pontuação Pontuação adquirida 

Experiência como docente no nivel superior  25  

Experiência como docente na modalidade a distancia  25  

Experiência como docente em escola da  Educação Básica  25  

 
Leia-se: 
 

Experiência profissional Pontuação  Pontuação 

maxima 

Pontuação 

adquirida 

Experiência como docente no nivel 

superior  

9 pontos/ano ou 

fração 
25 

 

Experiência como docente na 

modalidade a distancia  

9 pontos/ano ou 

fração 25 
 

Experiência como docente em escola da  

Educação Básica  

9 pontos/ano ou 

fração 25 
 

 

Cuiabá, 07 de julho de 2021.  

 

Prof. Dr. Alexandre Martins dos Anjos  
Coordenador UAB/UFMT 


