INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA
_______________________________________________________________________________________
EDITAL 13/2014
REFERENTE À RETIFICAÇÃO DO EDITAL 011/2014 DO PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS, PARA A FUNÇÃO
DE TUTOR PRESENCIAL E A DISTÂNCIA, PARA ATUAÇÃO NO CURSO TÉCNICO EM TRANSAÇÕES
IMOBILIÁRIAS.
_______________________________________________________________________________________

Dispõe sobre a retificação do Processo Seletivo de
bolsistas para a função de tutor presencial e a
distancia, para atuação no Curso Técnico em
Transações Imobiliárias.

O Diretor de Educação a Distância, nomeado por força da Portaria IFPR n° 93, de 04.02.2014, no exercício
de suas atribuições e competências, torna público e estabelece a retificação do Edital nº 010/2014, nos
itens a seguir descritos, mantendo inalterados os demais itens do edital.
Retificar os itens a seguir:
Onde se lê:
2.5 Conforme estabelecido na Resolução CD/FNDE nº 18/2010, o valor da bolsa será de R$ 795,00
(setecentos e noventa e cinco reais) enquanto exercer a função de tutor presencial e à distância.

4.2 O prazo para as inscrições será de 22 de julho a 31 de agosto de 2014, não sendo admitidas
inscrições fora do prazo.

5.5.1 A entrevista dos candidatos convocados para a função de tutor presencial será realizada no
Polo/Telessala que o bolsista escolheu para prestar suas atividades, a qual poderá ocorrer nos dias 7,8, 11 e
12 de agosto de 2014.

Leia-se:
2.5 Conforme estabelecido na Resolução CD/FNDE nº 18/2010, o valor da bolsa será de R$ 765,00
(setecentos e sessenta e cinco reais) enquanto exercer a função de tutor presencial e à distância.

4.2 O prazo para as inscrições será de 22 de julho a 31 de julho de 2014, não sendo admitidas
inscrições fora do prazo.

5.5.1 A entrevista dos candidatos convocados para a função de tutor presencial será realizada no
Polo/Telessala que o bolsista escolheu para prestar suas atividades ou por meio virtual, a qual poderá
ocorrer nos dias 7,8, 11 e 12 de agosto de 2014.

E por fim, INCLUIR os polos de apoio de presencial/telessalas situados nos municípios do Estado do Paraná
de: Cerro Azul, Maripá, Nova Santa Bárbara, Porto Rico, Rosário do Ivaí, São Jorge do Oeste e Terra Rica na
lista de local de prestação de atividades dos tutores, constante no item 2.1 do edital 10/2014, bem como
também incluir esses na ficha de inscrição do mencionado certame, todos esses acimas indicados são para
compor CADASTRO DE RESERVA.

Curitiba – PR, 23 de Julho de 2014.
*o original encontra-se assinado no EaD/IFPR.
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