
EDITAL N° 99/2022 – DEAD/FUERN

DIVULGA O RESULTADO DO RECURSO DA ETAPA DE ENTREVISTAS DOS CANDIDATOS NO
PROCESSO  SELETIVO  PARA  CRIAÇÃO  DE  CADASTRO  DE  RESERVA  DE  TUTORES
PRESENCIAIS PARA ATUAÇÃO NO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO,
NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, REGIDO PELO EDITAL N°57/2022- DEAD/FUERN

A Fundação  Universidade  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte  -  FUERN,  por  meio  da
Diretoria  de  Educação  a  Distância  -  DEaD,  torna  público  o  resultado  do  recurso  da  etapa  de
entrevistas dos candidatos no processo seletivo para criação de cadastro de reserva de tutores
presenciais  para atuação no Curso de Licenciatura em Educação do Campo,  na modalidade a
distância, financiado pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB/CAPES).

1. DO RESULTADO DOS RECURSOS
1.1 Consta no quadro abaixo o resultado do recurso da etapa de entrevista.

NOME DO CANDIDATO POLO RESULTADO DO
RECURSO

JUSTIFICATIVA

JOSÉ WASHINGTON ALVES Caraúbas PARCIALMENTE
DEFERIDO

Deferido  parcialmente:  em
experiência  com tutoria,  o candidato
relatou a experiência em ambiente de
formação  escolar,  mas  não  em
graduação.  Por  esta  razão,
subiremos  sua  pontuação  em  5
pontos,  igualando  a  pontuação  de
currículo  do  candidato.
Quanto  ao  item  de  conhecimentos
digitais,  é  avaliado  o  conhecimento
não  apenas  em  Moodle,  mas  em
outros recursos digitais e fenômenos
digitais  necessários  à  tutoria
presencial.  Em todas as entrevistas,
os  candidatos  tiveram  espaço  e
liberdade  para  que  informassem
quais  os  recursos  que  dominavam
e/ou tinha conhecimento. No caso do
candidato  em  questão,  foi
apresentado  muito  sobre  o  Moodle,
mas  pouco  ou  insuficiente
conhecimento no que diz respeito ao
restante  dos  fenômenos  e
nomenclaturas  digitais  que  são
trabalhados na tutoria, bem como os
conhecimentos  acerca  das  Novas
Tecnologias  da  Informação  e
Comunicação  (NTICs).



Quanto  à  experiência  docente,
avaliamos  a  atuação  em  todos  os
segmentos, sendo do ensino básico à
pós-graduação.  Como  o  candidato
não  possui  experiência  em
segmentos  de  ensino  superior,  sua
nota  será  mantida.

ANTONIO FRANCIMAR 
LÔPO DA SILVA Caraúbas DEFERIDO

Foi  dada  nova  oportunidade  ao
candidato,  em  28/07,  às  18  horas,
porém devido a uma consulta médica,
o mesmo solicitou a possibilidade de
um novo horário. Foram feitas várias
tentativas  telefônicas,  mas  sem
sucesso.  Foi  enviada  mensagem
através  de  SMS,  mas  também sem
retorno. Uma última oportunidade foi
dada  ao  candidato,  com  entrevista
reagendada para 29/07,  às 8 horas,
comunicada  via  e-mail,  mas  o
candidato  novamente  não
compareceu  e  não  retornou  as
mensagens.  Desta forma, a nota de
entrevista permanecerá zero.

1.2. Consta no quadro abaixo a pontuação do candidato após recurso.

NOME DO CANDIDATO POLO A B C D TOTAL

JOSÉ WASHINGTON ALVES Caraúbas 30 20 25 5 80

Legenda:  A:  Experiência  como  tutor  na  educação  a  distância;  B:  Conhecimento  sobre  educação  a  distância;  C:
Disponibilidade para atuação; D: Atuação docente.

2.DISPOSIÇÕES FINAIS.
2.1 A decisão final da comissão de seleção será soberana e definitiva, não existindo, desta forma,
recurso contra resultado de recurso.

Mossoró/RN, 01 de Agosto de 2022

Prof. Dr. Giann Mendes Ribeiro
Diretor da Diretoria de Educação a Distância

Portaria Nº1421/2021– GP/UERN

p. 2


		2022-08-01T14:10:21-0300
	GIANN MENDES RIBEIRO:91333784449




