Reaberto o Processo de Seleção de Tutores para o Curso de Licenciatura em Filosofia, na
modalidade a distância.
A comissão examinadora do Processo Seletivo para Tutores do Curso de Licenciatura em
Filosofia, na modalidade a distância, comunica a reabertura das inscrições para tutores nos
termos do Edital nº 007/2013, já disponível na página do NEAD. Para maiores informações
clique aqui.
As inscrições obedecem ao Edital nº007/2013 em conformidade com as novas datas a seguir:
1- Inscrições – das 9:00 h do dia 17 (dezessete) de abril de 2013 às 18:00 h do dia 21
(vinte e um) de abril de 2013.
2- Divulgação de resultado parcial: dia 24 (vinte e quatro) de abril de 2013.
3- Solicitação de recurso: do dia 25 (vinte e cinco) de 2013 às 18:00h do dia 27 (vinte e
sete) de abril de 2013.
4- As respostas aos recursos ocorrerão no dia 29 (vinte e nove) de abril de 2013.
5- O candidato poderá obter o resultado final de seu desempenho no processo seletivo
no dia 30 (trinta) de abril de 2013.
6- Os candidatos selecionados para atuarem no Polo de Apoio Presencial deverão
comparecer aos seus Polos (endereços abaixo), nos dias 13 (treze) ou 14 (quatorze) de
maio de 2013, durante o horário de funcionamento dos mesmos, para manifestar-se
sobre a aceitação ou não da função de tutoria, por meio de formulário próprio que
será disponibilizado no site www.nead.ufsj.edu.br, na data do resultado final,
juntamente com a entrega de cópias dos documentos comprobatórios das
informações prestadas no formulário de inscrição (conforme item 5.2).
Polo de Barroso
Av. Carlos Alberto Moura da Silva, s/n
Santa Maria - Parque de Exposições
CE.: 36.212-000. Barroso
Contato: (32) 3351-1524
Polo de Boa Esperança
Av. Marechal Floriano Peixoto, 140
CEP.: 37.170-000
Contato: (35) 3851-8073, 3851-0300

Polo de Campo Belo
Av. Indianápolis, 352 – Cidade Montesa
CEP.: 37.270-000
Contato: (35) 9161-3144, 8832-7344
Polo de Formiga
Praça Padre Daniel Nascimento Lindo, 01 – Rosário
CEP.: 35.570-000
Contato: (37) 9112-9350, 3322-6217
Polo de Pompéu
Rodovia MG, 164 – KM 63
CEP.: 35.640-000
Contato: (37) 9115-2543, 3523-4414

Os candidatos selecionados para atuarem no NEAD/UFSJ deverão comparecer na
Secretaria do Curso de Filosofia a Distância, na sala 3.17 B do Campus Santo Antônio
da UFSJ, localizado na Praça Frei Orlando, nº 170 – Bairro: Centro, 3º Andar da
Biblioteca, NEAD/UFSJ nesta cidade de São João del Rei/MG, CEP: 36.307-352 nos dias
13 (treze) ou 14 (quatorze) de maio de 2013, para manifestar-se sobre a aceitação ou
não da função de tutoria, levando formulário próprio, que será disponibilizado no site:
www.nead.ufsj.edu.br na data do resultado final, juntamente com a entrega de cópia
dos documentos comprobatórios das informações prestadas no formulário de
inscrição.
7- Observação: os endereços eletrônicos que constam do Edital 007/2013 permanecem
os mesmos.

