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EDITAL N° 06/2016, DE 01 DE MARÇO DE 2016 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE BOLSISTA, PARA CADASTRO DE RESERVA, NA FUNÇÃO DE 

PROFESSOR, QUE ATUARÃO NO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO-

PRONATEC/BOLSA FORMAÇÃO/MEC/IFNMG. 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG), por 

intermédio da Diretoria de Educação a Distância, torna público que estarão abertas as inscrições para selecionar 

candidatos para formação de cadastro de reserva para o encargo de PROFESSOR do Programa Nacional de Acesso 

ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, no âmbito da Bolsa-Formação, instituído pela Lei 12.513 de 26 de outubro 

de 2011, e em conformidade com a Resolução CD/FNDE No 4 de 16 de março de 2012, que será regido por este edital. 

1- O processo seletivo se dará por meio de avaliação curricular. 

1.1- A exigência mínima para inscrição no presente processo seletivo para PROFESSOR é possuir formação concluída 

de Nível Médio, Técnico ou Superior e idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos. 

1.1.1- O REQUISITO MÍNIMO EXIGIDO PARA CADA VAGA ESTÁ DESCRITO NO ANEXO 1, COLUNA “ÁREA DE 

FORMAÇÃO”. 

1.2- O número de vagas, local e turno de exercício da função, e requisito mínimo exigido para cada vaga, estão 

dispostos no ANEXO 1 deste edital. 

2- As inscrições serão gratuitas e estarão abertas no período de 02/03/2016 a 03/03/2016, conforme local e 

horário estabelecidos no subitem 2.1 deste edital. 

2.1- O candidato ou seu representante deverá entregar, em envelope lacrado e identificado, os documentos 

relacionados no item 3 deste edital, no horário das 18h00min às 22h00min dos dias 02/03/2016 e 03/03/2016, no 

SINE – Unai – Rua Eduardo Rodrigues Barbosa, 180 – Centro Unaí/MG. 

2.2- O candidato deverá informar no “Formulário de Identificação do Candidato” (ANEXO 5), de acordo a sua opção de 

vaga, além dos seus dados pessoais, o seguinte: nome da cidade, nome do curso, nome da disciplina. 

2.2.1- O candidato deverá preencher imprimir e colar o Formulário de Identificação do Candidato em envelope tamanho 

ofício, contendo a documentação constante do item 3 deste edital. 

2.3- O candidato deverá solicitar recibo de entrega do envelope. 

3- Os documentos exigidos para inscrição no presente processo seletivo são os constantes abaixo, como se segue: 

a) Cópia de Identidade, CPF, comprovante de endereço, comprovante de cumprimento das obrigações 

eleitorais e militares (este último quando do sexo masculino); 

b) Cópia de documentos para fins de avaliação curricular, nos termos do item 4.1, e os que comprovem o 

atendimento aos requisitos mínimos da vaga (área de formação) constantes do ANEXO 1, deste edital. 

c) Anexos 2 e 4 (obrigatório para todos os candidatos), e anexo 3 (obrigatório apenas para servidor público), 

devidamente preenchidos e assinados. 

3.1- A documentação não será conferida no ato do recebimento. 

4- Para fins de classificação será observado o constante do item 4.1 deste edital, sendo considerados aptos, apenas os 
candidatos que atenderem aos requisitos mínimos para preenchimento da vaga (área de formação) constantes do 
ANEXO 1, deste edital, obedecendo, para tanto, à ordem decrescente do total de pontos obtidos na análise de 
documentos. 

4.1- Para efeitos de classificação do candidato será utilizada a pontuação total obtida, mediante avaliação curricular, 

observando, para tanto, os critérios dispostos no quadro abaixo: 
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4.1.1- Todos os critérios serão pontuados uma única vez e, em caso de empate com o mesmo número de pontos, para 

fins de desempate, será considerado a idade dos candidatos, com benefício ao mais idoso. 

4.1.2- Tempos concomitantes serão contabilizados uma única vez. 

4.2- Não serão aceitos e/ou analisados, para os fins a que se destina o presente edital, os documentos enviados via 

Correios, fax, e-mail, ou qualquer outro meio eletrônico ou presencial senão conforme o previsto neste edital. 

5- O envio de cópia ilegível de quaisquer dos documentos citados no item 3 deste edital será desconsiderada para fins 

de análise de documentos, de pontuação e de classificação no cadastro de reserva para o preenchimento da vaga 

pleiteada. 

5.1- Quando da convocação para início das atividades o candidato deverá apresentar todos os documentos que 

comprovem o atendimento aos requisitos mínimos para preenchimento da vaga (área de formação) e os pontos obtidos 

na classificação. 

6- Os candidatos selecionados serão regidos pela Resolução CD/FNDE N° 04 de 16 de março de 2012 ou legislação 

superveniente. 

7- As atividades que virem a ser exercidas pelos profissionais no âmbito do PRONATEC não caracterizam vínculo 

empregatício e os valores recebidos não se incorporam, para qualquer efeito, ao vencimento, salário, remuneração ou 

proventos recebidos, conforme legislação vigente. 

7.1- Não haverá adicional para exercício de atividades noturnas. 

8- A classificação não caracteriza obrigatoriedade de contratação para a realização das atribuições pelo profissional e 

consequente percepção de bolsa. 

9- O presente Processo Seletivo Simplificado terá validade de um ano, a contar da data de publicação do resultado 

final, prorrogável por igual período. 

10- As situações não previstas por este edital serão julgadas pela Comissão Avaliadora. 

Montes Claros-MG, 01 de março de 2016. 

Prof
a
 Ramony Maria Silva Reis Oliveira 

Diretora Substituta da Diretoria de Educação a Distância – IFNMG 
 
 

  

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

1) Tempo de experiência em Tutoria a Distância e/ou Presencial, em qualquer Nível de Educação - 

sendo atribuído 1 (um) ponto para cada MÊS de atuação, admitida a fração superior a 15 dias, em 

períodos não sucessivos. 

 

2) Tempo de experiência na docência, em qualquer nível de Educação - sendo atribuído 1 (um) ponto 

para cada SEMESTRE na docência. 

Até 10 (dez) 

semestres. 

3) Titulação - sendo atribuído, não cumulativamente: 30 (trinta) pontos para doutorado, 25 (vinte e 

cinco) para mestrado, 20 (vinte) para Especialização, 15 (quinze) para Graduação, 10 (dez) para 

Técnico e 5 (cinco) para Nível Médio. 
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ANEXO 1 

QUADRO DE VAGAS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC) MODALIDADE 
PRESENCIAL 

IFNMG - CÂMPUS ARINOS-MG 

 

Curso FIC –OPERADOR DE TRATOR DE PNEU 160 H- Turno: Noturno 

*Poderá haver aulas em turnos, dias e horários diferentes a critério da Coordenação do Pronatec (ex: aulas práticas). 

Disciplina Carga 
Horária 

Área de Formação N° de 
vagas 

Uso Manejo e Conservação do Solo 27h Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Agrícola, 

licenciatura em Ciências Agrárias, Tecnólogo em 

Produção de Grãos ou curso Técnico em 

Agropecuária com comprovada experiência na área. 

1 

 

Curso FIC –OPERADOR DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS  -  160 H- Turno: Noturno 

*Poderá haver aulas em turnos, dias e horários diferentes a critério da Coordenação do Pronatec (ex: aulas práticas). 

Disciplina Carga 
Horária 

Área de Formação N° de 
vagas 

*Acoplamentos de Implementos e Tipos 

de Máquinas Agrícolas (15hs), * Arado 

de Discos e de Aivecas (17hs) 

32h Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Agrícola, 

licenciatura em Ciências Agrárias, Tecnólogo em 

Produção de Grãos ou curso Técnico em 

Agropecuária com comprovada experiência na área.  

1 

1. CIDADE: UNAI-MG 
Curso FIC – PRODUTOR AGROPECUÁRIO - CH 250 H  - Turno: Noturno 

*Poderá haver aulas em turnos, dias e horários diferentes a critério da Coordenação do Pronatec (ex: aulas práticas). 

Disciplina Carga 
Horária 

Área de Formação N° de 
vagas 

Inseminação Artificial 18h Zootecnista, Médico Veterinário, Engenheiro Agrônomo 

, Licenciatura em Ciências Agrárias Graduação em 

qualquer área; ou curso Técnico em Agropecuária com 

comprovada experiência na área. 

1 

Preparo do solo e Tratos Culturais 9h Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, 

licenciatura em Ciências Agrárias, Tecnólogo em 

Produção de Grãos e áreas afins  ou curso Técnico 

em Agropecuária com comprovada experiência na 

área 

1 

Associativismo e Cooperativismo Rural  18 h Bacharel em Administração, Engenheiro Agrônomo, 

Licenciatura em Ciências Agrárias ou curso Técnico 

na área ou afins ou Ensino Médio completo com 

comprovada experiência na área. 

1 
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*Grade, Subsolador e Enxada Rotativa 
(17), * Semeadura e Colheita 
Pulverizadores 

Plantio Direto (17) 

34 Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Agrícola, 

licenciatura em Ciências Agrárias, Tecnólogo em 

Produção de Grãos e áreas afins ou curso Técnico 

em Agropecuária com comprovada experiência na 

área  

 

 

Curso FIC –OPERADOR DE EMPILHADEIRA 160 H- Turno: Noturno 

*Poderá haver aulas em turnos, dias e horários diferentes a critério da Coordenação do Pronatec (ex: aulas práticas). 

Disciplina Carga 
Horária 

Área de Formação N° de 
vagas 

* Fundamentos da Empilhadeira (24), * 

Transportes e Cargas Diversas (20)o 

44h Ensino Médio Completo ou  Nível Técnico ambos 

acompanhados de experiência comprovada na área. 

1 

 

Curso FIC –  ARMADOR DE FERRAGEM 200 H- Turno: Vespertino 
*Poderá haver aulas em turnos, dias e horários diferentes a critério da Coordenação 
do Pronatec (ex: aulas práticas). 

Disciplina Carga 
Horária 

Área de Formação N° de 
vagas 

Construção da identidade profissional 

(4); *Leitura e Interpretação de projetos 

(20) 

24h 

Engenheiro Civil, Técnico em Edificações com 
experiência comprovada na área.  

1 

Sistemas construtivos  30h 
Engenheiro Civil, Técnico em Edificações com 
experiência comprovada na área. 

1 

 

Curso FIC – VIGILANTE 160 H- Turno: Noturno 
*Poderá haver aulas em turnos, dias e horários diferentes a critério da Coordenação 
do Pronatec (ex: aulas práticas). 

Disciplina Carga 
Horária 

Área de Formação N° de 
vagas 

Núcleo Comum 

Empreendedorismo e Informática Básica  
44h 

Graduação em Administração, Ciências 
Econômicas, Ciências Contábeis, Computação, 
Sistema da Informação, Informática, e áreas afins ou 

curso Técnico na área ou afins ou Ensino Médio 

completo com comprovada experiência na área 

1 

 



Edital N° 06/2016, de 01 de março de 2016. 5 / 7 

 

 

 
Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais  

Diretoria de Educação a Distância 

 

ANEXO 2  

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

Pela presente DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE, eu  ______________________________________________  
 ___________________________ , RG n° _______________________ , CPF n° _____________________  Matrícula 
SIAPE (caso servidor federal) n°  ________________________________________ , ocupante do cargo de  
 _________________________________________________________________  do Quadro de Pessoal do(a) 
 __________________________________________________________________________ , em exercício na(o) 
 ____________________________________________ , declaro ter disponibilidade para participação nas 
atividades no âmbito da Bolsa-Formação do PRONATEC. 

DECLARO, sob minha inteira responsabilidade, serem exatas e verdadeiras as informações aqui prestadas, sob pena de 
responsabilidade administrativa civil e penal e, estou ciente que, nos termos do § 1° do art. 9 da Lei 12.513 de 
26/10/2011 e as horas trabalhadas, quando desempenhadas durante a minha jornada de trabalho, deverão ser 
compensadas. 

_______________________________,___de________________________de___________. 

________________________________________________ 
Assinatura do servidor
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ANEXO 3  

 
 

DECLARAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA 
 
 

Declaro estar ciente que o(a) servidor(a) __________________________________________________________ , 
RG n° ____________________________ , CPF n° ___________________________ , Matrícula SIAPE n° 
 _____________________________ , que as atividades a serem desempenhadas no âmbito do PRONATEC são 
compatíveis com sua programação de trabalho. 

_______________________________,___de________________________de___________. 

______________________________________________________ 
Chefia Imediata  

Assinatura e Carimbo 
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ANEXO 4 

DECLARAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE BOLSA/AUXÍLIO INCOMPATÍVEL COM AS 
BOLSAS-FORMAÇÃO DO PRONATEC 

Pela presente DECLARAÇÃO, eu ____________________________________________________________ , RG 
n° _______________________ , CPF n° ___________________________ , Matrícula n° ______________________ , 
ocupante do cargo de ____________________________________________________ do Quadro de Pessoal do(a) 
 _____________________________________ , declaro que não recebo nenhuma outra bolsa/auxílio 
incompatível com a Bolsa-Formação do Pronatec. 

_______________________________,___de________________________de___________. 

______________________________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a)
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ANEXO 5 

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

EDITAL N° 06/2016, DE 01/03/2016 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE BOLSISTA, 
PARA CADASTRO DE RESERVA  

NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, QUE ATUARÃO NO PRONATEC/BOLSA 
FORMAÇÃO/MEC/IFNMG 

NOME COMPLETO: 

CPF: 

CIDADE DA VAGA: 
 
CURSO: 

DISCIPLINA: 

TELEFONE: 
 
E-MAIL: 

LOCAL DE  
ENTREGA DO  
ENVELOPE 
 

( ) SINE – Unai – Rua Eduardo Rodrigues Barbosa, 180 – Centro Unaí/MG.. 
 

 


