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EDITAL DE RETIFICAÇÃO N.º 05/2020-UEMA/UEMAnet DO EDITAL N.º 06/2020 – 

UEMA/UEMAnet 

 

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA, POR MEIO DO NÚCLEO 

DE TECNOLOGIAS PARA EDUCAÇÃO – UEMAnet, TORNA PÚBLICO, PARA 

CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE O EDITAL Nº 06/2020, REFERENTE 

PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS E 

FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA PROFESSOR SUPERVISOR DE 

ESTÁGIO PARA ATUAÇÃO NO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, NA 

MODALIDADE A DISTÂNCIA, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – 

UEMA, PASSA A TER O PROCESSO DE SELEÇÃO ALTERADO, CONFORME 

SEGUE: 

 

 

Considerando a pandemia do novo Coronavírus, decretada pela Organização Mundial de 

Saúde em 11 de março de 2020, bem como no sentido de adotar medidas de prevenção, combate 

e tratamento em casos pandêmicos como o que se vivência; 

 

Considerando que, por meio do Decreto n.º 35.672, de 19 de março de 2020, foi declarado 

estado de calamidade pública no Estado do Maranhão, bem como os Decretos n.º 35.677, de 21 de 

março de 2020, e n.º 35.678, de 22 de março de 2020, que estabeleceram medidas de prevenção 

do contágio e de combate à propagação da transmissão da COVID-19, infecção humana causada 

pelo coronavírus (SARS-CoV-2); 

 

Considerando que, por meio da Portaria Normativa n.º 39/2020-GR/UEMA, de 22 de 

março de 2020, foi suspenso o Calendário Acadêmico 2020 da Universidade Estadual do 

Maranhão, a contar de 23 de março de 2020 e até ulterior deliberação, incluindo atividades de sala 

de aula dos cursos de graduação e pós-graduação, assim como as atividades presencias dos cursos 

a distância, concursos e processos seletivos; 

 

Considerando que, os Decretos nº 35.859, de 29 de maio de 2020,  nº 35.880, de 15 de 

junho de 2020, e nº 35.897, de 30 de junho de 2020 estabelecem as regras para retomada gradual 

das atividades educacionais no Estado do Maranhão, e as Portarias Normativas GR/UEMA nº 40, 

de 24 de abril de 2020 e nº41, de 29 de maio de 2020, que dispõem respectivamente as regras para 

retomada gradual das atividades educacionais e administrativas no âmbito da Universidade 

Estadual do Maranhão - UEMA. 

 

RETIFICA 

 

 



ONDE SE LÊ:   

7 DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

7.1 A seleção dos candidatos dar-se-á em duas etapas, conforme ordem de prioridade: 

7.1.1 Análise de Títulos e Documentos; 

7.1.2 Prova Escrita 

 

7.3 Sobre a segunda etapa: 

7.3.1 A segunda etapa, de caráter classificatório e eliminatório, será composta por 

Prova Escrita;  

7.3.2 A Prova Escrita, visando aferir o desempenho pedagógico e o domínio do 

conteúdo da área/subárea do conhecimento objeto de seleção, constará de 

análise de situações problemas relacionados ao desenvolvimento das atividades 

de Estágio Supervisionado na Escola Campo;  

7.3.3 A Prova Escrita terá a duração mínima de 30 (trinta) minutos e máxima de 2 

(duas) horas, na qual serão atribuídas notas de 0 (zero) a 100 (cem), de acordo 

com os critérios estabelecidos no quadro a seguir: 

Critério de avaliação 
Pontuação 

Máxima 

Coerência e clareza na análise 25 

Cientificidade nos argumentos e fundamentação teórica 25 

Ortografia 25 

Soluções/Recomendações pertinentes 25 

Pontuação Máxima 100 

 

7.3.4 Considerar-se-á aprovado na segunda etapa o candidato que obtiver pontuação 

igual ou superior a 70 (setenta) pontos na Prova Escrita; 

7.3.5 A segunda etapa será realizada, presencialmente, no polo de apoio presencial 

para qual o candidato optou concorrer no ato da inscrição, no dia 30 de março 

de 2020 das 18:00h às 20:00h; 

7.3.6 O Resultado da etapa de Prova Escrita dar-se-á pela ordem decrescente de 

pontuação e será divulgado no site: https://uemanet.uema.br, de acordo com o 

cronograma do item 09. 

LEIA-SE:   

7 DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

7.1  A seleção dos candidatos dar-se-á em duas etapas, conforme ordem de prioridade: 

7.1.1 Análise de Títulos e Documentos; 

7.1.2 Entrevista 

           7.3 Sobre a segunda etapa: 

https://uemanet.uema.br/


7.3.1 A segunda etapa, de caráter classificatório e eliminatório, será composta por 

Entrevista;  

7.3.2 A Entrevista consiste na arguição oral do candidato e observará critérios 

específicos e relevantes para o desenvolvimento das atividades de Professor 

Supervisor de Estágio, como conhecimentos relacionados à Educação a 

Distância, área de atuação pretendida e informações contidas no formulário  

de inscrição; 

7.3.2.1 Serão atribuídas notas de 0 (zero) a 100 (cem) na entrevista, de acordo com 

os critérios estabelecidos no quadro a seguir: 

Ord. Critérios Observados Pont. 

1 
Capacidade de expressar de maneira clara, objetiva e 
consistente as informações relatadas formulário de inscrição. 

00 a 25 

2 
Capacidade de argumentação sobre sua trajetória profissional 

e acorrelação com a Educação a Distância. 
00 a 25 

3 
Disponibilidade de tempo para dar cumprimento às 

atribuições da função. 
00 a 25 

4 
Demonstração de competências pessoais necessárias ao 
cumprimento dos deveres de supervisor de estágio 

    00 a 25 

 

7.3.3 A Entrevista será realizada via Skype, por meio de chamada com vídeo, com 

duração máxima de 15 minutos; 

7.3.4 Será de inteira responsabilidade do candidato, prover os meios necessários 

para a realização da entrevista, a saber: dispor de uma boa internet; estar em 

ambiente bem iluminado e sem ruídos; utilizar computador, notebook, 

smartphone ou tablet com microfone, headset e/ou fone de ouvido, além de 

webcam, todos previamente instalados e testados; 

7.3.5 As informações com a plataforma utilizada, data e horário da Entrevista irão 

constar no site https://uemanet.uema.br e serão enviadas para o e-mail do 

candidato, informado no ato da inscrição;  

7.3.6 Será considerado aprovado o candidato que obtiver pontuação igual ou 

superior a 70 (setenta), atribuída pelos entrevistadores; 

7.3.7 A etapa de Entrevista será gravada, e sua gravação será utilizada na análise de 

eventuais recursos interpostos pelo candidato, conforme conhecimento prévio 

informado no ato da inscrição; 

7.3.8 No ato da Entrevista, será eliminado o candidato que: 

7.3.8.1 For identificado como aluno dos cursos na modalidade a distância da 

Universidade Estadual do Maranhão – UEMA; 

7.3.8.2 Não residir no município que contemple a vaga para a qual deseja 

concorrer; 

7.3.8.3 Tiver histórico negativo de atuação nos cursos na modalidade a 



distância da UEMA. 

7.3.8.4 O candidato que não participar da Entrevista estará eliminado; 

7.3.8.5 O Resultado da Entrevista dar-se-á pela ordem decrescente de 

pontuação e será divulgado no site https://uemanet.uema.br. 

 

São Luís, 04 de agosto de 2020 

Ilka Márcia Ribeiro de Souza Serra 

Coordenadora Geral do UEMAnet 
 

 


