
DEAD oferece oportunidade para tutores e professores para educação a distância

Editais vão constituir cadastro reserva para cursos de especialização; inscrições estão
abertas

  

Estão abertos editais da Diretoria de Educação Aberta e a Distância (DEAD) referentes a
processos seletivos que visam à formação de cadastro reserva de tutores e professores para
educação a distância para os cursos de Especialização em Direitos Humanos, Ensino de
Ciências – Ciência é 10 e em Ensino de Matemática para o Ensino Médio: Matemática na
Pr@tica.

  

Confira as oportunidades:

  

    
    -  Edital 08/2020 : seleção de bolsistas para a formação de cadastro de reserva para atuar
como tutores a distância no curso de Especialização Lato Sensu em Educação em Direitos
Humanos na modalidade a distância da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri – UFVJM/UAB.   

  

Inscrições: As inscrições serão realizadas no período de 29 de janeiro a 27 de fevereiro de
2020, das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h30 na secretaria da DEAD/UFVJM - Campus JK. As
inscrições através dos Correios deverão ser postadas somente via SEDEX, e só serão aceitas
se a postagem for feita até o dia 14 de fevereiro de 2020.

  

Formação mínima exigida: Graduação em qualquer área de conhecimento e especialização
e/ou mestrado em área interdisciplinar e/ou humanas. Aceita-se especialização e/ou mestrado
em qualquer área de conhecimento, desde que comprovada publicações e/ou vivências em
Direitos Humanos.

    
    -  Edital 09/2020 : seleção de bolsistas para a formação de cadastro de reserva para atuar
como tutores a distância no curso de Especialização Lato Sensu em Ensino de Ciências
“Ciência é 10” na modalidade a distância da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha
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http://www.ead.ufvjm.edu.br/index.php/2020/01/28/edital-08dead2020-processo-seletivo-para-formacao-de-cadastro-reserva-de-tutores-a-distancia/
http://www.ead.ufvjm.edu.br/index.php/2020/01/30/edital-09dead2020-processo-seletivo-para-formacao-de-cadastro-reserva-de-tutores-a-distancia-especializacao-lato-sensu-em-ensino-de-ciencias-ciencia-e-10/
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e Mucuri – UFVJM/UAB.   

  

Inscrições: As inscrições serão realizadas no período de 29 de janeiro a 28 de fevereiro de
2020, das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h30 na secretaria da DEAD/UFVJM - Campus do
Mucuri. As inscrições através dos Correios deverão ser postadas somente via SEDEX, e só
serão aceitas se a postagem for feita até o dia 14 de fevereiro de 2020.

  

Formação mínima exigida: Graduação em Ciências, Biologia, Química, Física ou área afim.

    
    -  Edital 10/2020 : seleção interna de formação de cadastro reserva de professores
bolsistas do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), para atuar como Professor
Formador I ou II nas disciplinas no curso de Especialização em Ensino de Matemática para o
Ensino Médio: Matemática na Pr@tica, na modalidade a distância da Universidade Federal dos
Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM.   

  

Inscrição: As inscrições serão realizadas no período de 3 a 28/2/2020, das 8h30 às 11h e das
13h30 às 16h30 na secretaria da DEAD – Campus do Mucuri. As inscrições através dos
Correios deverão ser postadas somente via SEDEX, e só serão aceitas se a postagem for feita
até o dia 14 de fevereiro de 2020.

  

Requisitos: Ser professor efetivo do quadro da UFVJM ou ser servidor público (em exercício)
e possuir vínculo docente (substituto, temporário ou voluntário) com a UFVJM

    
    -  Edital 11/2020 : seleção de bolsistas para a formação de cadastro de reserva para atuar
como tutores a distância no curso de Especialização em Ensino de Matemática para o Ensino
Médio: Matemática na Pr@tica na modalidade a distância da Universidade Federal dos Vales
do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM/UAB.   

  

Inscrição: As inscrições serão realizadas no período de 3 de fevereiro a 3 de março de 2020,
das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h30 na secretaria da DEAD/UFVJM - Campus do Mucuri. 
As inscrições através dos Correios deverão ser postadas somente via SEDEX, e só serão
aceitas se a postagem for feita até o dia 17 de fevereiro de 2020.
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http://www.ead.ufvjm.edu.br/index.php/2020/01/30/edital-10dead2020-processo-seletivo-para-formacao-de-cadastro-reserva-de-professor-formador-especializacao-em-ensino-de-matematica-para-o-ensino-medio/
http://www.ead.ufvjm.edu.br/index.php/2020/02/03/edital-11-dead-2020-selecao-de-tutor-a-distancia-para-especializacao-em-ensino-de-matematica-matematica-na-prtica/
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Formação mínima exigida: Graduação em Matemática ou em áreas afins

  

  

Inscreva-se!

  

Para acessar todos os editais da Diretoria de Educação Aberta e a Distância, clique aqui .
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http://www.ead.ufvjm.edu.br/

