
 

 
 

CONVOCAÇÃO DE TUTORES PARA ATUAÇÃO NA 5ª OFERTA DO CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO EM MÍDIAS NA EDUCAÇÃO EAD 
 

A Coordenação do curso de ESPECIALIZAÇÃO EM MÍDIAS NA EDUCAÇÃO, no uso de suas 

atribuições legais, torna pública a CONVOCAÇÃO do Processo Seletivo regido através do Edital 

Nº 09/2020 – DEaD/FUERN, para atuação como TUTORES(AS) no curso supracitado, ofertado 

na modalidade à distância pela Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 

financiado pela Universidade Aberta do Brasil – UAB/CAPES. 

 

1. DOS(AS) CONVOCADOS(AS) 

 

Pólo Nome 

Mídias na 

Educação/EAD 

ELIZAETE MARIA DO NASCIMENTO 

LUSIA RAFAELLE DE MORAIS PINTO 

 

2. DOS PROCEDIMENTOS 

 

2.1. O(a) tutor(a) convocado(a) constante no item 1 da presente convocação deve providenciar 

a seguinte documentação, para fins de cadastro: 

a) Cópia do Documento de identidade e do CPF; 

b) Cópia do Cartão Bancário de conta corrente, preferencialmente do Banco do Brasil 

(onde constem os números da agência e conta); 

c) Cópia do comprovante de residência atualizado; 

d) Ficha de Cadastramento/Termo de Compromisso de Bolsista, devidamente 

preenchido e assinado – disponível em https://dead.uern.br/wp-

content/uploads/2022/12/Termo-de-compromisso-Tutor.doc; 

e) Declaração de Não Acúmulo de Bolsas CAPES, devidamente preenchido e assinado 

– disponível em https://dead.uern.br/wp-content/uploads/2022/12/Declaracao-de-

acumulo-de-bolsa-CAPES.doc.  

2.2. Toda a documentação deve ser enviada, através de arquivo digital legível, para os 

endereços eletrônicos listados abaixo: 

a) Coordenação do curso de Mídias na Educação – através do e-mail: 

midiasnaeducacao@especializacao.uern.br; 

b) Coordenação de Tutorias da DEaD – através do e-mail: tutoria@dead.uern.br; 

c) Setor Financeiro da DEaD – através do e-mail: financeirodead@uern.br; 

d) Secretaria da DEaD – através do e-mail: dead@uern.br. 

2.3. O(a) tutor(a) convocado terá o prazo até o dia 31 de JANEIRO de 2023 para o envio da 

documentação listada no item 2.1 desta convocação. 
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2.4. O não atendimento de quaisquer itens desta convocação será entendido como NÃO 

INTERESSE em assumir a função, caracterizando assim a desistência da vaga, sendo 

então procedida a convocação do(a) próximo(a) candidato(a). 

 

Mossoró/RN, 27 de JANEIRO de 2023. 

 

 
Assinado eletronicamente pelo Prof. Dr. Joseylson Fagner 

dos Santos, Coordenador acadêmico, Portaria Nº 

3417/2022 – GP/FUERN.  

 


