
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
Diretora de Educação a Distância

TERCEIRO CONVITE PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES DE PROFESSOR EAD

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG), por intermédio da Diretoria de
Educação a Distância,  convida,  nos termos do regido pelo Edital  Nº 401/2016, de 17 de outubro de 2016, para assumir o encargo de PROFESSOR-
BOLSISTA, metodologia  Educação a  Distância,  no âmbito  do Subprograma Bolsa-Formação,  do Programa Nacional  de Acesso ao  Ensino Técnico e
Emprego – PRONATEC/MEC/IFNMG, conforme abaixo. 

Observações:

1- Os documentos originais e cópias deverão ser apresentados, EXCLUSIVAMENTE, no dia 16/11/2016 às 14h no Centro de Referência em Formação e
Educação a Distância (CEAD), localizado na rua Santa Terezinha, 45, Cidade Novas, Montes Claros – MG. 

2 – O candidato convocado deverá apresentar, obrigatoriamente, os documentos originais e suas cópias conforme previsto no item 4.3.3 do Edital  Nº
401/2016, de 17/10/2016, a seguir descritos: 

a) Documentos de identificação pessoal: RG e CPF; 
b) Comprovante de quitação eleitoral; 
c) Comprovante de cumprimento das obrigações militares (quando do sexo masculino);
d) Comprovante de residência;
e) Documentos que comprobatórios das exigências mínimas para inscrição, conforme previsto nas letras “a” e “b” do subitem 5.1 deste Edital; 
f) Documentos apreciados para fins de pontuação na avaliação curricular, conforme disposto no subitem 7.3 deste Edital; 
g) Anexos 2 e 4 (obrigatório para todos os candidatos), e anexo 3 (obrigatório apenas para servidor público), devidamente preenchidos e assinados.

3- Para efeito de classificação serão observados os parâmetros constantes do quadro do item 7.2.2 do Edital Nº 401/2016, sendo considerados aptos, apenas
os candidatos que atenderem aos requisitos mínimos para preenchimento da vaga (área de formação) constantes no item 5.1 e ANEXO 1 do edital em
questão, obedecendo, para tanto, à ordem decrescente do total de pontos obtidos na análise de documentos. 

6-  Em caso  de  empate  com o mesmo número de pontos,  para  fins  de  desempate,  será  considerado o constante  do item 7.9  do  Edital  401/2016,  de
17/10/2016 .
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Cidade: MONTES CLAROS-MG

[PROF EAD] Curso Desenhista Mecânico

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA Nº DE VAGAS

Introdução ao Desenho em CAD 50h 01

Montes Claros-MG, 11 de novembro de 2016. 

Prof° Antônio Carlos Soares Martins 
Diretor de Educação a Distância IFNMG


