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 A Comissão de Seleção torna público o Cronograma da Seleção de Orientadores 

Acadêmicos, referente ao Edital Simplificado nº. 001/2017 da Coordenação dos Cursos 

de Graduação a Distância para seleção de tutores para atuarem nos cursos ofertados pela 

UFMT/SETEC/UAB. 

 

Cuiabá, MT, 03 de maio de 2017 

 

  PRIMAVERA DO LESTE  

 

DATA/HORÁRIO ATIVIDADES 

04/05 - 8h  Entrega pelo candidato; conferência e análise pela banca, dos 

documentos para comprovação do currículo. 

04/05 – 9h Divulgação da relação dos candidatos convocados para a prova 

escrita. 

04/05 – 9h às 12h Prova escrita. 

04/05 – 19h Divulgação do resultado da prova escrita e convocatória para 

entrevista. 

05/05 – 9h às 11h Entrevista com os candidatos classificados. 

 

 

 

 

 

 

 



JUARA 

 

DATA/HORÁRIO ATIVIDADES 

04/05 - 8h  Entrega pelo candidato; conferência e análise pela banca, dos 

documentos para comprovação do currículo. 

04/05 – 9h Divulgação da relação dos candidatos convocados para a prova 

escrita. 

04/05 – 9h às 12h Prova escrita. 

04/05 – 19h Divulgação do resultado da prova escrita e convocatória para 

entrevista. 

05/05 – 9h às 11h Entrevista com os candidatos classificados. 

 

ÁGUA BOA  

 

DATA/HORÁRIO ATIVIDADES 

04/05 – 7:30h  Entrega pelo candidato; conferência e análise pela banca, 

dos documentos para comprovação do currículo. 

04/05 – 8:30h Divulgação da relação dos candidatos convocados para a 

prova escrita. 

04/05 – 8:30h às 11:30h Prova escrita. 

04/05 – até 16h Divulgação do resultado da prova escrita e convocatória 

para entrevista. 

04/05 – a partir de 16h  Entrevista com os candidatos classificados. 

 

 

CANARANA 

 

DATA/HORÁRIO ATIVIDADES 

05/05 – 9h Entrega pelo candidato; conferência e análise pela banca, 

dos documentos para comprovação do currículo. 

05/05 – 9h  Divulgação da relação dos candidatos convocados para a 

prova escrita. 

04/05 – 9h às 12h Prova escrita. 



05/05 – até 13:30h Divulgação do resultado da prova escrita e convocatória 

para entrevista. 

05/05 – a partir de 13:30h  Entrevista com os candidatos classificados. 

 


