
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 
SECRETARIA DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL  

 
CHAMADA PÚBLICA 

 

A Equipe Gestora do CONVENIO Nº 001/2017 QUE CELEBRAM O TRIBUNAL 

DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - TCE/MT, A FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – FUFMT E A FUNDAÇÃO DE 

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 

GROSSO – FUNDAÇÃO UNISELVA: “Aperfeiçoamento do controle interno e 

externo do TCE/MPC, por meio de processos de educação mediada por 

tecnologias da informação e da comunicação e métodos inovadores em gestão 

pública”, torna público que está recebendo currículos de docentes e técnicos 

(efetivos e aposentados) da UFMT, que tenham interesse em produzir e adequar 

material didático para cursos de formação continuada e atualização para os 

colaboradores e estagiários do Convênio. 

 

O docente ou técnico deverá entregar os seguintes documentos: 

1 - Currículo Lattes;  

2 - Caracterização da proposta:  Título da produção; Objetivo; Público alvo; 

Carga horária; Tipo de produção (adequação as atividades do Convenio); 

3 – Eixos Formadores e/ou Áreas: 

3.1  - Inovação em Tecnologia Educacional,  
3.2  - Inovação em Tecnologia da Informação,  
3.3  - Programa de Excelência em Gestão Pública,  
3.4  - Programa de Estágio e Vivência Institucional,  
3.5  - Programa de Comunicação 
3.6  - Gestão de Resultados e Excelência em Apoio ao Controle Externo e 

Conformidade Técnica e Jurídica.  
4 Formulário de cadastro (anexo II) 

 
 A equipe gestora do projeto como critério de seleção adotará a análise 

de currículo/projeto. Criará um banco de currículos e, à medida que as demandas 
surjam os docentes e técnicos selecionados serão convocados.  

 
Os interessados deverão entregar presencialmente os currículos e os 

demais documentos supracitados na Secretaria de Tecnologia Educacional, sala 
BL2.1.11 (1º piso), à servidora Fátima Maria Pontes Pires, no horário das 
08:00horas as 11:00horas e da 14:00horas as 17:00horas. O período desta 
Chamada pública compreende o período de setembro de 2018 a 15 de setembro 
de 2019. Entretanto o período de vigência do projeto para finalidade de Chamada 
Publica é de novembro de 2018 a outubro de 2019.  
 
 

Equipe Gestora do Projeto 


