
RETIFICAÇÃO EDITAL NAIA 08/2021

REABERTURA DE INSCRIÇÕES

SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ATUAÇÃO NO PROGRAMA DE
TUTORIA PEDAGÓGICA ESPECÍFICA À DISCENTES COM DEFICIÊNCIA.

O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão Acadêmica, no uso das atribuições que Ihe
confere o Estatuto da Unifesspa e de acordo com o edital n° 08/2021, que visa a
seleção de bolsista do Programa de tutoria pedagógica específica à discentes com
deficiência, torna pública a reabertura de inscrição e alteração do cronograma para
a seleção de bolsistas para vagas remanescentes da seleção anterior, de acordo
com o que estabelece o item 2.7 e 2.8 do referido Edital.

Nesta seleção serão ofertadas 02 (duas) vagas para atuação no Programa de
tutoria pedagógica específica a discentes com deficiência no valor de R$ 400,00
(quatrocentos reais) mensais com duração de 4 meses e meio a estudantes de
graduação da Unifesspa, cuja vigência encerrará em 30 de novembro de 2022.

O quadro de vagas para bolsista tutor e o novo cronograma está detalhado a
seguir:

QUADRO DE VAGAS PARA TUTORIA DE PARES ACADÊMICA
Nº Necessidade

Específica
do tutorado

Curso do
tutorado Pré-Requisito para ser bolsista

tutor
Campus

01 Paralisia
Cerebral

Ciências
Sociais

Ser, PRIORITARIAMENTE, aluno de
Ciências Sociais, cursando período
superior ao do tutorado e ter
rendimento BOM ou EXCELENTE.

Marabá

02

Paralisia
Cerebral

Sistemas
de

Informação

Ser, PRIORITARIAMENTE, aluno de
Sistemas de Informação, cursando
período superior ao do tutorado e ter
rendimento BOM ou EXCELENTE.

Marabá

NOVO CRONOGRAMA

Atividade Período
Inscrições dos candidatos via formulário online:

https://docs.google.com/forms/d/1wDAxjnGpXYRCHd
07/07/2022 a
12/07/2022

https://docs.google.com/forms/d/1wDAxjnGpXYRCHdQe_4PCX3eisiktmjgQZS8Kg2vv1Uw/viewform?edit_requested=true


Qe_4PCX3eisiktmjgQZS8Kg2vv1Uw/viewform?edit_re
quested=true 

Observação: Copie o link e cole na página do Google.

Entrevista para Análise Socioeconômica
(Manhã e Tarde)

13/07/2022 a
14/07/2022

via google meet (link
será enviado ao

candidato)

Entrevistas para os demais fins do Edital
(Manhã e Tarde)

13/07/2022 a
14/07/2022

via google meet (link
será enviado ao

candidato)
Resultado preliminar 15/07/2022
Prazo para recurso 18/07/2022

Resultado Final
https://naia.unifesspa.edu.br/ 

https://editais.unifesspa.edu.br/ 
19/07/2022

Início da atuação na Bolsa 20/07/2022
Vigência da bolsa 30/11/2022

Vigência do Edital/Programa 30/11/2022

Considerando as retificações expressas neste documento, as demais informações
do processo seletivo estão detalhadas no edital 08/2021.

Informações adicionais no site naia.unifesspa.edu.br

Marabá – Pará, 07 de julho de 2022.

Lúcia Cristina Gomes dos Santos
Coordenadora do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão Acadêmica
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