
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 

Edital de retificação 
 

Edital de Divulgação Nº 04 - FACULDADE DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
 
 

Onde se lê:  

Item 4.1 

 

A. Ter, no mínimo, graduação em Biblioteconomia ou Ciência da Informação, ou ser docente do 

curso de biblioteconomia, ou, para as demais disciplinas não específicas do curso de 

biblioteconomia, respeitar a graduação ou pós-graduação ou experiência no conteúdo  em 

questão conforme anexos I e II; 

 

Leia-se: 

 

B. Ter, no mínimo, graduação em Biblioteconomia ou Ciência da Informação, ou ser docente do 

curso de biblioteconomia. Para as demais disciplinas não específicas do curso de 

biblioteconomia, respeitar a graduação ou pós-graduação ou experiência no conteúdo  em 

questão conforme anexos I e II; 

 

Onde se lê: 

4.2 Para fins deste Edital, conforme disposto no Ofício 187/2016-CCB/CGFO/DED/CAPES, a 

experiência no magistério exigida no item 4.1, alínea “D”, compreende também a atuação nas 

atividades existentes no Sistema UAB, devidamente comprovadas. 

 

Leia-se 

4.2 Para fins deste Edital, conforme disposto no Ofício 187/2016-CCB/CGFO/DED/CAPES, a 

experiência no magistério exigida no item 4.1, alínea “D”, compreende também a atuação nas 

atividades existentes no Sistema UAB, na função de formador devidamente comprovadas. 

 

Onde se lê:  
5.4. A homologação das inscrições será publicada na página do processo seletivo, conforme 
cronograma do item 12. 
 
Leia-se: 
 
5.4. A homologação das inscrições será publicada na página do processo seletivo (www.fic.ufg.br), 
conforme cronograma do item 12. 



 
 
Onde se lê 

 

9.3 As bolsas serão pagas após ou durante a oferta da disciplina escolhida 

 

9.4 As bolsas serão pagas pela CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior diretamente em conta corrente do(a) Professor(a). 

 

9.5 Para a função de professor(a) formador(a), o pagamento das bolsas não caracteriza qualquer tipo 

de vínculo empregatício com a UFG, podendo ser interrompido a qualquer tempo em caso de não 

cumprimento, pelo docente, de suas funções de forma correta, bem como em caso de alteração ou 

interrupção de fomento por parte da CAPES ou no interesse da UFG. 

 

Leia-se 

 

Item 9.2 e não 9.3 As bolsas serão pagas após ou durante a oferta da disciplina escolhida. 
 

Item 9.3 e não 9.4 As bolsas serão pagas pela CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior diretamente em conta corrente do(a) Professor(a). 

 

Item 9.4  e não 9.5 Para a função de professor(a) formador(a), o pagamento das bolsas não 

caracteriza qualquer tipo de vínculo empregatício com a UFG, podendo ser interrompido a qualquer 

tempo em caso de não cumprimento, pelo docente, de suas funções de forma correta, bem como em 

caso de alteração ou interrupção de fomento por parte da CAPES ou no interesse da UFG. 

 

 

10 DO CRONOGRAMA: 
 
Onde se lê:  
 

Ação Período 

Divulgação do edital  05/10/2020 

Inscrições 05/10/2020 a 03/11/2020 

Homologação das inscrições 04/11/2020 às 20h00 

Recurso contra a homologação das inscrições De 04/11/2020 a 06/11/2020 

Período de análise recurso homologação De 06/11/2020 a 08/11/2020 

Resultado final das inscrições homologadas 09/11/2020 

Análise da comissão 09/11/2020 a 10/11/2020 



Aprovação dos/as candidatos/as no Conselho Diretor 11/11/2020 

Período de recursos  11 e 12/11/2020 

Análise dos recursos 13 e 14/11/2020 

Divulgação do resultado final da seleção 15/11/2020 

 

Leia-se: 10 DO CRONOGRAMA 
 

Ação Período 

Divulgação do edital  05/10/2020 

Inscrições 05/10/2020 a 03/11/2020 

Homologação das inscrições 04/11/2020 às 20h00 

Recurso contra a homologação das inscrições De 05/11/2020 e 06/11/2020 

Período de análise recurso homologação De 07/11/2020 a 08/11/2020 

Resultado final das inscrições homologadas 9/11/2020 

Análise da comissão 09/11/2020 e 10/11/2020 

Aprovação dos/as candidatos/as no Conselho Diretor 11/11/2020 

Período de recursos 12/11/2020 e 13/11/2020 

Análise dos recursos  13 e 14/11/2020 

Divulgação do resultado final da seleção 15/11/2020 

 

  
11 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Onde se lê: 

 

11.1 A aprovação e classificação no processo seletivo não são garantias de convocação e contratação 

para atuar nos cursos de que trata este edital, sendo que a contratação dos candidatos classificados 

dentro do número de vagas disponíveis está condicionada à liberação de recursos financeiros pela 

CAPES, para fomento do curso e pagamento das bolsas de professor(a) formador(a) 

 

Leia-se:  

 



11.1 A aprovação e classificação no processo seletivo não são garantias de convocação e contratação 

para atuar nos cursos de que trata este edital, sendo que a contratação dos candidatos classificados 

dentro do número de vagas disponíveis está condicionada à liberação de recursos financeiros pela 

CAPES, para fomento do curso e pagamento das bolsas de professor(a) formador(a) 

 

 
 

Profa. Dra. Angelita Pereira De Lima 
Diretora da Faculdade de Informação e Comunicação  FIC/UFG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RETIFICAÇÃO FICHA - ANEXO III - FICHA DE INSCRIÇÃO 
PROFESSORES(AS) INTERNOS(AS) UFG 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – PROFESSORES INTERNOS UFG 

Nome do (a) Candidato (a): 

Data de Nascimento: 

Faculdade/curso que leciona: 

(   ) Docente efetivo           (   ) Docente substituto                    (   ) Docente aposentado 

Matrícula (SIAPE):                                                         E-mail: 

Endereço 
 
 

Cidade:                                                   UF: 

CEP:                                            Fone residencial:(      )                              Celular: (    ) 

Documentos Pessoais 
 
CPF n°: 

RG nº:                                  Órgão de Expedição:                       Data de Expedição: 

Título de Eleitor n°:                                               Zona:                              Seção:  

Experiência em EAD:   (  ) Sim     (  ) Não 

Tempo de docência no Ensino Superior:  

Disciplinas de interesse em ordem de prioridade: 

Declaro que li e concordo com todos(as) os termos previstos no Edital n.04/2020, Processo Seletivo para 
Professor(a) formador(a) de Curso De biblioteconomia EAD FIC/UFG do Programa UAB – Universidade 
Aberta do Brasil. Comprometo-me com a veracidade e validade das informações prestadas neste 
formulário, bem como dos documentos anexados, considerando as implicações para os propósitos da 
seleção de coordenador de curso de biblioteconomia. 

Goiânia, _____ de ___________________ de 2020. 

  
 

___________________________________________________ 

                                                            Assinatura do (a) Candidato (a) 



ANEXO IV - FICHA DE INSCRIÇÃO PROFESSORES(AS) EXTENOS(AS)  

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – PROFESSORES EXTERNOS 

Nome do (a) Candidato (a): 

Data de Nascimento: 

Formação: 

Matrícula (SIAPE):                                                         E-mail: 

Endereço 
 
 

Cidade:                                                   UF: 

CEP:                                            Fone residencial:(      )                              Celular: (    ) 

Documentos Pessoais 
 
CPF n°: 

RG nº:                                  Órgão de Expedição:                       Data de Expedição: 

Título de Eleitor n°:                                               Zona:                              Seção:  

Experiência em EAD:   (  ) Sim     (  ) Não 

Tempo de docência no Ensino Superior:  

Disciplinas de interesse em ordem de prioridade: 

Declaro que li e concordo com tudos(as) os termos previstos no Edital n.04/2020, Processo Seletivo para 
Professor(a) formador(a) de Curso De biblioteconomia EAD FIC/UFG do Programa UAB – Universidade 
Aberta do Brasil. Comprometo-me com a veracidade e validade das informações prestadas neste 
formulário, bem como dos documentos anexados, considerando as implicações para os propósitos da 
seleção de coordenador de curso de biblioteconomia. 

Goiânia, _____ de ___________________ de 2020. 

  
 

___________________________________________________ 

                                                            Assinatura do (a) Candidato (a) 

 


