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PORTARIA CG/UAB/UNIVASF Nº 01, DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 

 

A Coordenadoria Geral UAB, da Universidade Federal do Vale do São Francisco, tendo em vista o disposto no Edital nº 34/2022, com resultado 

homologado pelo Edital n. 47/2022 (SIPAC nº 23402.016804/2022-17), resolve: 

 

1 CONVOCAR os(as) professores(as) conteudistas selecionados(as) para a Equipe Multidisciplinar, conforme listagem a seguir: 

Área do(a) bolsista Nome Função do(a) bolsista Modalidade de trabalho 

EQUIPE 
MULTIDISCIPLINAR 

Mário Godoy Neto Suporte às soluções tecnológicas Presencial 

Rosilene de Souza Oliveira Revisor de Material Didático Presencial 

Mirele Rodrigues Feitosa Revisor de Material Didático Presencial 

Francisco Ricardo Duarte Apoio Pedagógico Presencial 

 

2  Os(as) candidatos(as) listados(as) no item 1 desta convocação deverão realizar entrega da documentação digitalizada, conforme o item 9.3 

do Edital 34/2022, via e-mail, à  Coordenadoria Geral UAB no âmbito da Univasf (uab.sead@univasf.edu.br),  até o dia 27/09/2022, devendo 

realizar a entrega das vias físicas  posteriormente. 

   2.1 Cabe ao(às) candidatos(as) convocados(as) procurar a coordenação para obter informações sobre o planejamento das atividades para as 

quais foi selecionado(a), bem como para demais informações sobre a atuação como bolsista UAB. 

3 Para cadastro no Sistema de Gestão de Bolsas da CAPES, o(a) bolsista(a) selecionado deverá apresentar à Coordenação Geral UAB: o Termo de 

Bolsista, assinado e com firma reconhecida em cartório; declaração de disponibilidade de tempo (mesmo modelo utilizado na inscrição), 

declaração de não acúmulo de bolsas com assinatura reconhecida em cartório; declaração de compatibilidade de horários para a EaD formulários 

disponíveis no Portal Sead: http://portais.univasf.edu.br/sead/documentos-uab/documentos-uab/), comprovante de formação acadêmica e 

https://portais.univasf.edu.br/sead/documentos-uab/ficha-termo_prof_conteudista-equipe-multidisciplinar.docx
https://portais.univasf.edu.br/sead/documentos-uab/ficha-termo_prof_conteudista-equipe-multidisciplinar.docx
https://portais.univasf.edu.br/sead/documentos-uab/declaracao-de-disponibilidade-de-tempo-equipe-multidisciplinar.docx
https://portais.univasf.edu.br/sead/documentos-uab/declaracao-de-acumulo-pagamento-de-bolsas-uab.doc
https://portais.univasf.edu.br/sead/documentos-uab/declaracao-compatibilidade-de-horarios.docx
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titulação exigida; comprovante de experiência na função (quando exigido para a função), cópia de documento de identificação com foto; CPF; 

comprovante da experiência no magistério superior; comprovação de vínculo; comprovante de residência; quitação eleitoral; documento militar 

quando for o caso; 

 4 No caso de desistência da bolsa ou na impossibilidade de ocupar a vaga por outros motivos, o(a) candidato(a) deve encaminhar mensagem para 

o endereço eletrônico: processoseletivo.sead@univasf.edu.br, informando à Sead da decisão, até dia 27/09/2022, a fim de que seja convocado(a) 

o(a) candidato(a) remanescente, se houver. 

 Petrolina, 19 de setembro de 2022. 

 

ADRIANA MORENO COSTA SILVA 

Coordenadora Geral UAB

 


