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Cuiabá, MT, 03 de maio de 2017. 

 

CRONOGRAMA SELEÇÃO DE ORIENTADORES ACADÊMICOS (TUTORES)  

   

DATA/HORÁRIO ATIVIDADES 

Polo Cuiabá 
1 –  Entrega e comprovação de 

documentos.  10/05 - 8h as 12:00 h 
Entrega pelo candidato no polo de apoio, para conferência e 

análise pela banca/Coordenador de Polo, o currículo e 

documentos para comprovação do currículo, conforme 

segue: 

a – Cópia de diploma de conclusão de ensino de graduação 

(Bacharelado ou tecnólogo) em um dos seguintes cursos: 

Administração Pública, Economia e Ciências contábeis; 

b – Documento que comprove vínculo efetivo ou com 

contrato temporário em atividade de docente no ensino 

superior em instituição da rede pública municipal, estadual 

ou federal e atue na área do curso objeto de sua escolha; 

c -  Documento que comprove experiência de no mínimo 

(um) ano no magistério do ensino básico ou superior. 

(Declaração ou cópia de documento oficial); 

d – Currículo vitae completo. 

Quando houver constatação de não comprovação dos 

documentos mínimos de que trata a presente seção, em 

qualquer das etapas, implicará na automática exclusão do 

candidato no presente processo seletivo 

Polos de Primavera do Leste e 

Lucas do Rio Verde 
1 –  Entrega e comprovação de 

documentos.  12/05 - 8h as 12:00 h 

Polos de Ribeirão Cascalheira 

e Diamantino 
1 –  Entrega e comprovação de 

documentos. 06/05 - 8h as 12:00 h 

Polos de Alto Araguaia 
 

1 –  Entrega e comprovação de 

documentos. 09/05 - 8h as 12:00 h 

Polos de Aripuanã 
1 –  Entrega e comprovação de 

documentos. 11/05 - 8h as 12:00 h 

Polo Cuiabá 



2 – Divulgação de resultados e 

nova convocatória para  entrega de 

documentos: (se houver necessidade) 

10/05/2017 – 13:00 h 

Divulgação da relação dos candidatos que comprovaram 

os requisitos mínimos e convocatória para prova prática 

e entrevista e possível nova convocatória para entrega de 

documentos para vagas remanescentes. 

 

Polos de Primavera do Leste e 

Lucas do Rio Verde 
2 – Divulgação de resultados e 

nova convocatória para  entrega de 

documentos: (se houver necessidade) 

12/05/2017 – 13:00 h 

Polos de Ribeirão Cascalheira 

e Diamantino 
2 – Divulgação de resultados e 

nova convocatória para  entrega de 

documentos: (se houver necessidade) 

06/05/2017 – 13:00 h 

Polo de Alto Araguaia 
2 – Divulgação de resultados e 

nova convocatória para  entrega de 

documentos: (se houver necessidade) 

09 /05/2017 – 13:00 h 

Polo de Aripuanã 
2 – Divulgação de resultados e 

nova convocatória para  entrega de 

documentos: (se houver necessidade) 

11/05/2017 – 13:00 h 
 

Polo Cuiabá 
3 - 10/05 Prova prática.   

13:30 h as 17:30 

Divulgação resultado 21:30 h 

Prova prática e Resultado da Prova Escrita 

Polos de Primavera do Leste e 

Lucas do Rio Verde 
3 - 12/05 Prova prática.   

13:30 h as 17:30 

Divulgação resultado 21:30 h 

Polos de Ribeirão Cascalheira 

e Diamantino 
3 - 06/05 Prova prática.   

13:30 h as 17:30 

Divulgação resultado 21:30 h 

Polo de Alto Araguaia 
3 - 09/05 Prova prática.   

13:30 h as 17:30 

Divulgação resultado 21:30 h 

Polo de Aripuanã 
3 - 11/05 Prova prática.   

13:30 h as 17:30  

Divulgação resultado 21:30 h 



Polo Cuiabá 
4- 11/05 Entrevista.  

14:00 as 17:30 h 

Entrevista 

Polos de Primavera do Leste e 

Lucas do Rio Verde 
4- 13/05 Entrevista.  

14:00 as 17:30 h  

Polos de Ribeirão Cascalheira 

e Diamantino 
4- 07/05 Entrevista.  

14:00 as 17:30 h 

Polo de Alto Araguaia 
4- 10/05 Entrevista.  

14:00 as 17:30 h  

Polo de Aripuanã 
4- 12/05 Entrevista.  

14:00 as 17:30 h 

5 - 24/05 Resultados (todos os Polos) 

14:00 hs 

Divulgação do resultado final. 

 


