EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA DOCENTES DA UEG QUE TENHAM
INTERESSE EM COMPLEMENTAR CARGA HORÁRIA COM DISCIPLINA NA
MODALIDADE A DISTÂNCIA - CEAR/UEG
Edital Nº 02/2019 – CEAR/UEG
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DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 A Universidade Estadual de Goiás (UEG), por meio do Centro de Ensino e Aprendizagem
em Rede (CEAR), torna pública a abertura das inscrições aos docentes interessados em
atuar como Professores Formadores em disciplinas a serem ofertadas na modalidade a
distância.
1.2 A presente chamada visa selecionar docentes da UEG que tenham interesse em atuar em
cursos e disciplinas em rede, na modalidade a distância – EaD, em função da crescente
demanda de disciplinas ofertadas pelo Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede (CEAR)
para os cursos de graduação e pós-graduação.
1.3 O processo seletivo será realizado segundo as regras dispostas neste Edital, as quais a
Instituição se obriga a cumprir e os candidatos que nele se inscreverem declaram conhecer
e com elas concordar.
1.4 A chamada é aberta a docentes efetivos e temporários da UEG.
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DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA SELEÇÃO

2.1 Os requisitos para a inscrição são:
2.1.1 Ser docente efetivo ou contratado pela UEG, com matrícula confirmada no ato da
inscrição.
2.1.2 Ter formação para atuação na EaD, comprovada por meio de certificação.
2.1.3 Ter domínio dos recursos tecnológicos, acesso à Internet e disponibilidade para trabalho,
inclusive em fins de semana.
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DAS DISCIPLINAS

3.1 O CEAR oferecerá as seguintes disciplinas para o 2º semestre de 2019, 1º e 2º semestres de
2020.
DISCIPLINA(S)

SEMESTRE

CH

Ética Profissional

2019/2

30h

Teoria Geral da Administração

2019/2

60h

Contabilidade Geral

2019/2

60h

Informática Aplicada à Administração

2019/2

60h

Metodologia Científica

2019/2

60h

Linguagem, Tecnologias e Produção Textual

2019/2

60h

Tecnologia da Informação e Comunicação

2020/1

60h

Políticas Públicas

2020/1

60h

Sociedade, Cultura e Tecnologia

2020/1

60h

Contabilidade Pública

2020/1

60h

Gestão do Patrimônio e de Materiais

2020/1

45h

Licitação, Contratos e Convênios

2020/1

60h

Gestão Financeira e Orçamentária

2020/1

45h

Gestão de Pessoas I

2020/1

60h

Contabilidade Empresarial

2020/1

30h

Sistema de Informações Gerenciais

2020/1

60h

Organização, Sistemas e Métodos

2020/1

60h

Gestão e Planejamento de Custos

2020/1

60h

Contabilidade Empresarial

2020/1

60h

Marketing Aplicado ao Setor Público

2020/2

30h

Auditoria em Contas Públicas

2020/2

45h

Planejamento e Programação na
Administração Pública

2020/2

60h

Desenvolvimento Regional e Urbano
Sustentável

2020/2

30h

Inovação e Tecnologia da Informação na
Gestão Pública

2020/2

45h

Gestão de Pessoas no Setor Público

2020/2

60h
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DA ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

4.1 O docente atuará como professor formador da disciplina para o qual foi selecionado.
4.2 A disciplina deverá ser planejada pelo professor formador, com auxílio das equipes de
desenho e núcleo de tecnologia educacional do CEAR, no semestre anterior ao de oferta da
respectiva disciplina. Portanto, o docente deverá ter disponibilidade para realizar o
planejamento prévio da disciplina antes de sua oferta.
4.3 O docente selecionado deverá realizar acompanhamento semanal dos tutores em horários
previamente acordados e equivalente à carga horária semanal da disciplina.
4.4 A atuação docente ocorrerá por meio de complementação de carga horária e equivalerá a
remuneração isonômica às atividades desenvolvidas nos cursos presenciais.
5 PERÍODO PARA INSCRIÇÕES
5.1 O período para inscrições será de 26 de abril a 17 de maio de 2019.
5.2 A inscrição deverá ser feita exclusivamente via internet, no link:
http://www.graduacao.cear.ueg.br:8080/chamadaPub2019/
5.3 No ato da inscrição, os candidatos deverão:

5.3.1 Preencher o formulário eletrônico disponibilizado.
5.3.2 Anexar à sua inscrição (por meio de up load) Certificado de formação para atuação na
EaD (em arquivo pdf).
5.3.3 Possuir conta e-mail pessoal (preferencialmente gmail) válida para comunicação com
a instituição.
5.3.4 Assinalar a(s) disciplina(s) pretendida(s).
5.4 A inscrição implica o conhecimento e aceitação das condições estabelecidas pela UEG
neste edital, das quais o candidato não poderá, em hipótese alguma, alegar desconhecimento.
5.5 A UEG não se responsabilizará por solicitação de inscrição não efetivada por motivos de
ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros
fatores técnicos que impossibilitarem a transferência dos dados, nem por falhas de impressão
de documentos, salvo quando a causa de tais fatos tenha origem na UEG.
5.6 O candidato será responsável pelas informações prestadas no ato da inscrição, dispondo a
UEG do direito de excluir do processo seletivo, a qualquer momento, aquele que não
preencher o requerimento da inscrição online de forma completa ou fornecer dados
comprovadamente inverídicos.
5.7 Não serão aceitas inscrição presencial e nem fora do prazo.
5.8 Não será cobrada taxa de inscrição.
6 DO CRONOGRAMA
6.1 As inscrições obedecerão ao seguinte cronograma:
Etapas
Publicação do edital de chamada pública para docentes
Período para inscrições junto ao CEAR
Publicação do Resultado Final

Datas
26/04/2019
26/04/2019 a 17/05/2019
22/05/2019

7 DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO
8.1 A seleção do docente para planejar e ofertar determinada disciplina obedecerá os seguintes
critérios:
7.1.1 A formação específica para a área de atuação;
7.1.2 A experiência comprovada de atuação na EaD.
8.2 Ocorrendo empate entre candidatos, terá preferência o candidato que apresentar maior
tempo de experiência na educação a distância.
8.3 Persistindo o empate, terá preferência o candidato de maior idade.
7.4 O resultado final deste processo seletivo será publicado na página www.cear.ueg.br,
conforme previsto cronograma, item 6.
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DA CONVOCAÇÃO

8.1 Os candidatos selecionados serão convocados, via e-mail, a partir da data de publicação do
resultado final do certame, para que iniciem o processo de planejamento das respectivas
disciplinas.

8.2 Os selecionados, quando convocados, deverão comparecer ao Centro de Ensino e
Aprendizagem em Rede – sito a BR 153, Quadra Área, km 99, Bloco 2 do prédio da
Administração Central (Reitoria), CEP: 75132903– Anápolis - GO, para:
8.2.1 Participarem de reunião com a coordenação de desenho educacional, a fim de
ajustarem cronograma para o planejamento das respectivas disciplinas.
8.3 O descumprimento ao item 8.2 implicará na desistência da vaga e na convocação do
próximo candidato selecionado.
8.4 Os candidatos aprovados e não convocados comporão cadastro de reserva técnica.
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DOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO

9.1 Será automaticamente eliminado do processo, o candidato que, durante a realização a
seleção:
9.1.1 Não anexar, no ato de inscrição, quaisquer dos documentos comprobatórios exigidos
no item 5.3.2 deste Edital.
9.1.2 Utilizar formato de arquivo diferente do especificado no item 5.3.2, para o anexo dos
documentos e demais comprovações curriculares.
9.1.3 Usar ou tentar empregar documentos falsos e/ou ilegais nesta seleção.
9.1.4 Descumprir as instruções registradas neste edital e/ou demais publicações
complementares a esse Processo Seletivo.
10 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1 Dúvidas poderão ser esclarecidas pelo telefone: (62) 3328-1469 ou e-mail: cear@ueg.br.
10.2 Os casos omissos nesta chamada pública interna serão resolvidos pela Direção do CEAR.
10.3 Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail cear@ueg.br.

