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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA

EDITAL DE RETIFICAÇÃO
E D I T A L Nº 02/2016, de 12 de janeiro de 2016
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA TUTORIA A DISTÂNCIA

O CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA, DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e em parceria com o
Programa Universidade Aberta do Brasil/UAB, instituído pelo Ministério da
Educação/MEC, de acordo com a Lei nº 11.273, de 06 de fevereiro de 2006,
Resolução CD/FNDE Nº 26, de 5 de junho de 2009 e com a Resolução CD/FNDE
Nº 08, de 30 de abril de 2010, torna pública a retificação do Edital Nº 01/2016, de
08 de janeiro de 2016, publicado em www.cesadufs.com.br, m 08 de janeiro de
2016, quanto aos itens 2.1 e 3.4.1.2 e ao Anexo VI - item 08, bem como o
acréscimo, no Anexo VI - item 12 que passam a ter a redação a seguir
especificada, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido
edital.
ONDE SE LÊ:
II – DAS VAGAS
2.1

Os candidatos classificados serão convocados e contratados conforme se
apresentarem as demandas de ofertas semestrais de disciplinas, de
acordo com os resultados das matrículas, respeitados os limites de vagas
disponíveis para os Cursos e para as “disciplinas comuns” aos
“DIVERSOS” Cursos, bem como a formação exigida para o exercício da
função de Tutor a Distância:
VAGAS
CURSO

CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS
MATEMÁTICA

Ampla
concorrência

FORMAÇÃO EXIGIDA

Portador
NE*

11

01

10

01

de

Licenciatura em Ciências
Biológicas.
Licenciatura em Matemática.
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LEIA-SE:
FORMAÇÃO EXIGIDA

VAGAS
CURSO

CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS
MATEMÁTICA

Ampla
concorrência

Portador
NE*

11

01

10

01

de

Bacharelado ou Licenciatura
em Ciências
Biológicas.
Bacharelado ou Licenciatura
em Matemática.

ONDE SE LÊ:
3.4 –Da documentação obrigatória a ser entregue para homologação da
inscrição:
3.4.1.2 Currículo Lattes – impresso, encadernado e com última data de
atualização em até o dia 11/01/2016, com todas as páginas numeradas. Devese colocar apenas as cópias dos títulos necessários para comprovação dos
itens que pontuam, indicados no Anexo II deste Edital, OBRIGATORIAMENTE
na ordem informada no Currículo Lattes. O não cumprimento deste item poderá
desclassificar o candidato;
LEIA-SE:
3.4.1.2 Currículo Lattes – impresso, encadernado e com última data de
atualização a partir do dia 11/01/2016, com todas as páginas numeradas.
Deve-se colocar apenas as cópias dos títulos necessários para comprovação
dos itens que pontuam, indicados no Anexo II deste Edital,
OBRIGATORIAMENTE, na ordem informada no Currículo Lattes. O não
cumprimento deste item poderá desclassificar o candidato;

ANEXO VI – DAS ESPECIFICIDADES DOS CURSOS

ONDE SE LÊ:

8. Licenciatura em Letras Português
Temas da Prova Escrita Dissertativa a serem sorteados:
1. Aspectos morfológicos e sintáticos da Língua Portuguesa;
2. A variação e a mudança linguística;
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3. Aspectos Históricos da Língua Portuguesa;
4. Aspectos teóricos do texto: gênero, coerência e coesão;
5. A Língua Portuguesa e os Parâmetros Curriculares Nacionais.

LEIA-SE:

Temas da Prova Escrita Dissertativa a serem sorteados:
1. Aspectos morfológicos e sintáticos da Língua Portuguesa;
2. A variação e a mudança linguística;
3. Aspectos teóricos do texto: gênero, coerência e coesão;
4. Aspectos históricos da Língua Portuguesa;
5. O que é Literatura?
6. A relação entre literatura e sociedade.

ACRESCENTE-SE:

12. Licenciatura em Letras Espanhol
A Prova Escrita Dissertativa valerá 10 (dez) pontos. O tema será sorteado no momento
da avaliação e versará sobre UM dos conteúdos, especificados abaixo. O (A) candidato
(a) deverá redigir um texto em espanhol que tenha duas laudas, no mínimo, e
responsabilizar-se-á pela pesquisa das referências bibliográficas relacionadas às
temáticas propostas. Para efeito de avaliação, observar-se-ão os aspectos formais
(domínio formal da Língua Espanhola) e aspectos relacionados ao conteúdo. Durante a
realização da prova, é proibido o uso de dicionários, gramáticas, celulares ou quaisquer
outros recursos (excetuando-se a caneta esferográfica com tinta de cor preta ou azul).
1. A morfologia do espanhol: abordagem textual;
2. Os elementos concernentes à morfologia do espanhol: análise crítica das classes de
palavras e suas funções;
3. Dialetologia hispânica;
4. Sintaxe do espanhol: abordagem textual;
5. Educação Linguística: Sintaxe e ensino de E/LE.

