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ADITIVO I 

A comissão do presente processo seletivo, em consonância com a portaria CAPES 

102/2019, resolve fazer as seguintes alterações: 

 

1. Disposições Preliminares 

 

São requisitos para participação no presente processo seletivo e ingresso 

na função: 

 

a) Ter formação de nível superior e experiência mínima de 1 (um) ano no 

magistério do ensino básico ou superior, conforme a Portaria n° 183, de 21 

de outubro de 2016, da CAPES, conforme tabela a seguir: 

 

  

Função 

  

Titulação mínima 

Exercício mínimo no 

magistério básico ou 

superior 

Valor da 

Bolsa (R$) 

Tutor a 

distância 

  

Formação em nível superior de 

curso de graduação, reconhecido 

pelo MEC, em Letras e Pedagogia 

com Especialização (lato sensu) em 

Letras ou Pedagogia e áreas afins. 

Experiência mínima de 1 

(um) ano no Magistério 

na Educação Básica ou 

Superior 

R$ 765,00 

 

Onde se lê: 

Formação em nível superior de curso de graduação, reconhecido pelo MEC, 

em Letras e Pedagogia com Especialização (lato sensu) em Letras ou 

Pedagogia e áreas afins. 

 

Leia-se: 

Formação em nível superior de curso de graduação, reconhecido pelo MEC, 

em Letras e/ou Pedagogia com Especialização (lato sensu) em Letras ou 

Pedagogia e áreas afins. 
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 ANEXO I 

FORMAÇÃO EXIGIDA POR GRUPOS DE ÁREAS  

Grupos de Área 

 

Formação Exigida 

1- GRUPO DE 

ÁREAS 

EDUCACIONAIS E 

TECNOLÓGICAS- 

GAET 

Formação em nível superior de curso de 

graduação, reconhecido pelo MEC, em Letras e 

Pedagogia com Especialização (lato sensu) em 

Letras ou Pedagogia e áreas afins. 

 

 
 

Onde se lê: 

Formação em nível superior de curso de graduação, reconhecido pelo MEC, 

em Letras e Pedagogia com Especialização (lato sensu) em Letras ou 

Pedagogia e áreas afins. 

 

Leia-se: 

Formação em nível superior de curso de graduação, reconhecido pelo MEC, 

em Letras e/ou Pedagogia com Especialização (lato sensu) em Letras ou 

Pedagogia e áreas afins. 

Redenção, 01 de junho de 2022 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Presidente da comissão de seleção instituída pela Portaria 

Nº 07/2022 do Instituto de Educação a Distância - IEAD 

 

 

 

 

 
 


