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EDITAL Nº 102/2017, DE 05 DE ABRIL DE 2017 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE BOLSISTA, PARA CADASTRO DE RESERVA, 
NA FUNÇÃO DE TUTOR A DISTÂNCIA, QUE ATUARÃO NO CURSO TÉCNICO EM 
SEGURANÇA DO TRABALHO E NO CURSO TÉCNICO EM LOGÍSTICA DA REDE E-TEC 
BRASIL/CEAD/IFNMG. 
 
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS 
GERAIS (IFNMG), por intermédio do Centro de Referência em Educação a Distância, torna 
público que estarão abertas as inscrições para selecionar candidatos para formação de 
cadastro de reserva para o encargo de TUTOR A DISTÂNCIA DO CURSO TÉCNICO EM 
SEGURANÇA DO TRABALHO e do CURSO TÉCNICO EM LOGÍSTICA da Rede e-Tec 
Brasil/CEAD/IFNMG, que será regido por este edital, no município de Montes Claros/MG. 
 
1- O processo seletivo se dará por meio de avaliação curricular. 
 
1.1- A exigência mínima para inscrição no presente processo seletivo para TUTOR A 
DISTÂNCIA É: 
 

CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

Possuir o curso de graduação em Segurança 
do Trabalho; Tecnólogo do Trabalho; 
graduação em qualquer curso superior com 
especialização na área de Segurança do 
Trabalho; ou curso técnico em Segurança do 
Trabalho. Ter no mínimo um ano de 
experiência em docência. 

CURSO TÉCNICO EM LOGÍSTICA 

Possuir o curso de graduação em 
Administração, Economia, Ciências 
Contábeis; Tecnologia em Gestão Comercial, 
Gestão de Recursos Humanos ou Processos 
Gerenciais; ou curso técnico em Logística ou 
área correlata. Ter no mínimo um ano de 
experiência em docência. 

 
 
1.2- O local de trabalho é no Centro de Referência em Educação a Distância do IFNMG em 
Montes Claros. 
 
2- Os documentos deverão ser entregues pelo candidato, em envelope lacrado com a 
identificação do candidato e do curso, conforme ANEXO II, no Centro de Referência em 
Educação a Distância-CEAD do IFNMG no período de 06/04/2017 a 07/04/2017 nos horários 
8h às 12h e 14h as 17h. 
Não serão aceitos documentos enviados via correios. 
 
Endereço de entrega da documentação: Rua Santa Terezinha, nº.: 45, Bairro Cidade Nova, 
Montes Claros-MG. 
  
3- Os documentos exigidos para o presente processo seletivo são os constantes abaixo, como 
se segue: 
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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 e mínimo de um 
ano de experiência em docência) constantes do item 1.1 deste edital. 
c) Anexos I eII (obrigatório para todos) devidamente preenchidos e assinados. 
 
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 constantes do item 1 deste edital, obedecendo, para tanto, à ordem 
decrescente do total de pontos obtidos na análise de documentos. 
 
4.1- Para efeito de classificação serão observados os seguintes parâmetros: 
a) Maior tempo de experiência em Tutoria a Distância ou Presencial (em educação a distância), 
em Nível Técnico. 
b) Maior tempo de experiência em Tutoria a Distância ou Presencial (em educação a distância), 
e/ou como professor (em educação a distância), e/ou como coordenador (em educação a 
distância)  em qualquer Nível de Educação. 
c) Tempos concomitantes serão contabilizados uma única vez.  
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 considerada a idade dos candidatos, com 
benefício ao mais idoso. 
 
5- O envio de cópia ilegível de quaisquer dos documentos citados no item 3 deste edital será 
desconsiderado 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(a) candidato(a) 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- As atividades que virem a ser exercidas pelos profissionais no âmbito da Rede e-Tec não 
caracterizam vínculo empregatício e os valores recebidos não se incorporam, para qualquer 
efeito, ao vencimento, salário, remuneração ou proventos recebidos conforme legislação 
vigente.  
 
6.1- Não haverá adicional para exercício de atividades noturnas. 
 
7- A classificação não caracteriza obrigatoriedade de contratação para a realização das 
atribuições pelo profissional e consequente percepção de bolsa. 
 
8- O presente Processo Seletivo Simplificado terá validade de um ano, a contar da data de 
publicação do resultado final, prorrogável por igual período. 
 
9- As situações não previstas por esse edital serão julgadas pela Comissão Avaliadora. 

 
Montes Claros/MG, 05 de abril de 2017. 

 
Prof. Antônio Carlos Soares Martins 

Diretor de Educação a Distância IFNMG 
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ANEXO I 
 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA 
 
 
 
 

Eu,________________________________________________________________, portador 
(a) do CPF: _________________________, declaro que tenho disponibilidade de 20 horas 
semanais para atuar como bolsista do programa Rede e-Tec Brasil, junto à Diretoria de 
Educação a Distância do IFNMG, sem prejuízo de minhas funções normais na Instituição de 
origem. 
Declaro ainda, a inteira responsabilidade pelas informações contidas nesta declaração, e estar 
ciente de que a omissão ou a apresentação de informações e ou documentos falsos ou 
divergentes implicam na minha exclusão do programa, além das medidas judiciais cabíveis. 
 
 
 
Local e data:______________________, _____ de _____________de 20____.  
 
 
 

_____________________________________________ 
Assinatura 
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ANEXO II  
 
 

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO E DO CURSO 
 
 
 

NOME COMPLETO:  

CPF:  

CURSO:  

TELEFONE:  

E-MAIL:  

 
 
CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA-CEAD/IFNMG Rua Santa Terezi-
nha, 45- Cidade Nova Montes Claros-MG CEP:39400-468 

 
 

 
 


