
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

 

A Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo torna pública a Retificação do Edital de 

Abertura nº 001/2018, referente ao Concurso Público para Professor Doutor em Pedagogia, nos 

seguintes termos: 

Onde se lê: I. DA FUNÇÃO DOCENTE 1. Área do Concurso: Pedagogia. 2. Regime de Trabalho: 

Regime de Tempo Integral, com 40 horas semanais de trabalho efetivo. 3. Número de Vagas: 1 

(uma) vaga. Leia-se:  I. DA FUNÇÃO DOCENTE 1. Área do Concurso: Pedagogia. 2. Regime de 

Trabalho: Regime de Tempo Integral, com 40 horas semanais de trabalho efetivo. 3. Número de 

Vagas: 1 (uma) vaga. 4. Local de trabalho: Município de São Paulo. 

Onde se lê IV. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 1. Possuir diploma de graduação em Pedagogia.2. 

Possuir diploma de doutorado em Programa na área de Educação.3. Possuir Currículo Vitae na 

Plataforma Lattes do CNPq.4. Possuir Experiência de 6 (seis) meses em Educação a Distância, 

conforme art. 442-A da CLT. Leia-se IV. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 1. Possuir diploma de 

graduação em Pedagogia.2. Possuir diploma de doutorado em Programa na área de Educação.3. 

Possuir Curriculum Vitae na Plataforma Lattes do CNPq. 4. Possuir experiência de seis meses em 

educação a distância, conforme artigo 442- A da CLT. 4.1 O candidato que não comprovar a 

experiência prevista de seis meses em educação a distância não terá sua inscrição indeferida, 

mas deverá fazê-lo antes de sua admissão, como condição de contratação. 

Inclua-se o Anexo IV, Das atividades: Os professores doutores exercem as seguintes atividades: 

exercer a docência no âmbito dos programas de ensino, pesquisa e extensão da UNIVESP; 

exercer a gestão acadêmica do curso para o qual foram selecionados, realizando as seguintes 

atividades: a) Verificar o cumprimento do projeto pedagógico do curso e dos respectivos planos 

de ensino; b) Fazer a gestão do corpo docente naquilo que se refere ao desenvolvimento das 

disciplinas do curso; c) Fazer a gestão dos conteúdos e materiais disponibilizados aos estudantes 

no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); d) Acompanhar a atuação do corpo de tutores e 

supervisores do respectivo curso;  e) Atender e orientar os estudantes do respectivo curso; f) 

demais atividades relacionadas com ensino, pesquisa e extensão. 

No Cronograma, onde se lê: 09/02/2018: encerramento de inscrições leia-se: 10/02/2018: 

encerramento de inscrições. 

 

São Paulo, 23 de janeiro de 2018. 

Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo 

Prof. Dra. Cleide Marly Nebias 

Diretora Acadêmica – Presidente em Exercício 


