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EDITAL Nº 03/2022 CEAD/UFCA 

SELEÇÃO DE PROFESSOR FORMADOR (EAD) 

CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO, NA MODALIDADE A 

DISTÂNCIA (EAD) 

 

ADITIVO III 

 

A Universidade Federal do Cariri (UFCA), por intermédio do Centro de Educação a 

Distância (CEAD), Órgão Suplementar à Reitoria, torna pública a retificação ao edital 

supracitado, cujas alterações são elencadas a seguir: 

 

 

1. No subitem 4.1:  

Onde se lê: 

A inscrição será realizada, gratuitamente, exclusivamente via Internet, no formulário 

eletrônico de inscrição (https://forms.ufca.edu.br/search-form?id_formulario=2667), das 

00h00min do dia 07 de dezembro de 2022 às 23h59min do dia 10 de janeiro de 2023, 

observando o horário local de Icó-CE. Não serão aceitas inscrições por e-mail ou qualquer 

outra forma diferente da prevista neste Edital. 

 
Leia-se: 

A inscrição será realizada, gratuitamente, exclusivamente via Internet, no formulário 

eletrônico de inscrição (https://forms.ufca.edu.br/search-form?id_formulario=2667), das 

00h00min do dia 19 de dezembro de 2022 às 23h59min do dia 20 de fevereiro de 2023, 

observando o horário local de Icó-CE. Não serão aceitas inscrições por e-mail ou qualquer 

outra forma diferente da prevista neste Edital. 

 

2. No subitem 4.3, alínea “e”:  

Onde se lê: 

e) Comprovante de vinculação como servidor efetivo da UFCA (cópia do termo de posse, 

junto com declaração de vínculo atual); ou Comprovante de vinculação como professor 

substituto da UFCA (comprovante expedido pela Progep-UFCA ou Unidade Acadêmica, 

constando o período em que atuou); ou Comprovante de vinculação como docente externo 

(cópia do termo de posse ou equivalente). Para fins de atendimento ao item 5.1 deste edital; 

 
Leia-se: 

e) Comprovante de vinculação como servidor efetivo da UFCA (cópia do termo de posse, 

junto com declaração da chefia imediata - modelo disponível no Anexo V deste Edital); ou 

Comprovante de vinculação como professor substituto da UFCA (comprovante expedido 

pela Progep-UFCA ou Unidade Acadêmica, constando o período em que atuou); ou 

Comprovante de vinculação como docente externo (cópia do termo de posse ou equivalente). 

Para fins de atendimento ao item 5.1 deste edital; 

 

 

https://goo.gl/forms/iDrfept1Ait6Qcv52
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https://forms.ufca.edu.br/search-form?id_formulario=2667
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3. No ANEXO I - CRONOGRAMA 

Onde se lê: 

 

DESCRIÇÃO DATA 

Divulgação do Edital 06/12/2022 

Recebimento das Inscrições através do link 

https://forms.ufca.edu.br/search-form?id_formulario=2667 
19/12/2022 a 20/01/2023  

Homologação das Inscrições 

https://www.ufca.edu.br/cursos/educacao-a-distancia/centro-de-

educacao-a-distancia/editais-e-selecoes/ 

23/01/2023 a 24/01/2023 

Prazo para Recursos Link: https://www.ufca.edu.br/cursos/educacao-a-

distancia/centro-de-educacao-a-distancia/editais-e-selecoes/ e-mail 
cead@ufca.edu.br 

25/01/2023 a 26/01/2023 

Divulgação do Resultado parcial  

https://www.ufca.edu.br/cursos/educacao-a-distancia/centro-de-

educacao-a-distancia/editais-e-selecoes/ 

31/01/2023  

Prazo para Recursos Link: https://www.ufca.edu.br/cursos/educacao-a-

distancia/centro-de-educacao-a-distancia/editais-e-selecoes/ e-mail 
cead@ufca.edu.br 

01/02/2023 a 02/02/2023 

Divulgação do Resultado Final e convocação para formação básica no 

Moodle (Curso Professor da UAB-UFCA). No Link: 

https://www.ufca.edu.br/cursos/educacao-a-distancia/centro-de-

educacao-a-distancia/editais-e-selecoes/ 

03/02/2023 

 

 

Leia-se: 

 

DESCRIÇÃO DATA 

Divulgação do Edital 06/12/2022 

Recebimento das Inscrições através do link 

https://forms.ufca.edu.br/search-form?id_formulario=2667 
19/12/2022 a 20/02/2023  

Homologação das Inscrições 

https://www.ufca.edu.br/cursos/educacao-a-distancia/centro-de-

educacao-a-distancia/editais-e-selecoes/ 

24/02/2023 

https://forms.ufca.edu.br/search-form?id_formulario=2667
https://www.ufca.edu.br/cursos/educacao-a-distancia/centro-de-educacao-a-distancia/editais-e-selecoes/
https://www.ufca.edu.br/cursos/educacao-a-distancia/centro-de-educacao-a-distancia/editais-e-selecoes/
https://www.ufca.edu.br/cursos/educacao-a-distancia/centro-de-educacao-a-distancia/editais-e-selecoes/
https://www.ufca.edu.br/cursos/educacao-a-distancia/centro-de-educacao-a-distancia/editais-e-selecoes/
mailto:cead@ufca.edu.br
https://www.ufca.edu.br/cursos/educacao-a-distancia/centro-de-educacao-a-distancia/editais-e-selecoes/
https://www.ufca.edu.br/cursos/educacao-a-distancia/centro-de-educacao-a-distancia/editais-e-selecoes/
https://www.ufca.edu.br/cursos/educacao-a-distancia/centro-de-educacao-a-distancia/editais-e-selecoes/
https://www.ufca.edu.br/cursos/educacao-a-distancia/centro-de-educacao-a-distancia/editais-e-selecoes/
mailto:cead@ufca.edu.br
https://www.ufca.edu.br/cursos/educacao-a-distancia/centro-de-educacao-a-distancia/editais-e-selecoes/
https://www.ufca.edu.br/cursos/educacao-a-distancia/centro-de-educacao-a-distancia/editais-e-selecoes/
https://forms.ufca.edu.br/search-form?id_formulario=2667
https://www.ufca.edu.br/cursos/educacao-a-distancia/centro-de-educacao-a-distancia/editais-e-selecoes/
https://www.ufca.edu.br/cursos/educacao-a-distancia/centro-de-educacao-a-distancia/editais-e-selecoes/
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Prazo para Recursos Link: https://www.ufca.edu.br/cursos/educacao-a-

distancia/centro-de-educacao-a-distancia/editais-e-selecoes/ e-mail 
cead@ufca.edu.br 

27/02/2023 a 28/02/2023 

Divulgação do Resultado parcial  

https://www.ufca.edu.br/cursos/educacao-a-distancia/centro-de-

educacao-a-distancia/editais-e-selecoes/ 

03/03/2023  

Prazo para Recursos Link: https://www.ufca.edu.br/cursos/educacao-a-

distancia/centro-de-educacao-a-distancia/editais-e-selecoes/ e-mail 
cead@ufca.edu.br 

06/03/2023 a 07/03/2023 

Divulgação do Resultado Final e convocação para formação básica no 

Moodle (Curso Professor da UAB-UFCA). No Link: 

https://www.ufca.edu.br/cursos/educacao-a-distancia/centro-de-

educacao-a-distancia/editais-e-selecoes/ 

10/03/2023 

 
Juazeiro do Norte/CE, 12 de janeiro de 2022. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Antonio Batista de Lima Filho – SIAPE: 1232907 

Comissão de Seleção instituída pela 

Portaria GD/CEAD nº 02/2022, de 30 de novembro de 2022 

do Centro de Educação a Distância - CEAD 
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