
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DO NORTE DE MINAS GERAIS

EDITAL 210/2017
1º CONVITE DE VAGAS REMANESCENTES

O  INSTITUTO  FEDERAL DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E  TECNOLOGIA DO  NORTE  DE

MINAS GERAIS – IFNMG, por intermédio da Diretoria de Educação à Distância e da Direção Geral

do IFNMG – Campus Pirapora, CONVIDA, nos termos do Edital 210/2017, de 23 de junho de 2017 e

suas retificações, referente ao Processo Seletivo Simplificado de Bolsista para Formação de Cadastro de

Reserva para o Encargo de Professor Mediador Presencial para atuar nos Cursos Técnicos do Mediotec

custeados  pelo  Programa  Nacional  de  Acesso  ao  Ensino  Técnico  e  Emprego-PRONATEC/BOLSA

FORMAÇÃO/MEC/IFNMG, em cursos na modalidade de Educação à Distância, para preenchimento

de vagas remanescentes no município/curso de:

POLO CURSO

SANTA FÉ DE MINAS Informática para Internet

ORIENTAÇÕES:

1. Os  documentos  deverão  ser  digitalizados  e  enviados  para  o  e-mail

coordenacaoetecpirapora@gmail.com exclusivamente no período informado no cronograma abaixo:

Descrição Datas

Envio da documentação digitalizada para o e-mail indicado no tópico 1
das orientações

23/08/17 até às 11:30 de
25/08/2017.

Divulgação do resultado preliminar da análise de documentação 28 de agosto de 2017

Período para Recurso do Resultado Preliminar 29 de agosto de 2017

Divulgação do Resultado final 30 de agosto de 2017

2. Os documentos exigidos para o envio são os seguintes:

a) RG e CPF

b) Comprovantes de escolaridade em acordo com o curso pretendido, conforme descrição no Anexo I,

do  Edital  210/2017  (Documentos  sem  timbre  e  carimbo  da  instituição  formadora  não  serão

aceitos!);

c) Contagem de tempo de serviço em docência ou registro em carteira de trabalho que comprove tempo

de docência, quando houver (Documentos sem timbre e carimbo da instituição de ensino não serão

aceitos!);

d)  Caso  tenha  titulação  em níveis  de  especialização,  mestrado  ou  doutorado,  deverão  digitalizar  o
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diploma ou certificado de conclusão de curso acompanhado de histórico escolar.  (Documentos sem

timbre e carimbo da instituição formadora não serão aceitos);

e)  Experiência  profissional  comprovada  em  cursos  na  METODOLOGIA  DE  EDUCAÇÃO  A

DISTÂNCIA pela atuação no PRONATEC/Bolsa-Formação, Rede e-Tec Brasil, Idiomas sem fronteiras

(Inglês ou Espanhol), Universidade Aberta do Brasil – UAB, como: Apoio Pedagógico, Administrativo

ou  Financeiro,  Coordenador  de  polo,  Coordenador  Adjunto,  Supervisor,  Coordenador  de  curso,

Coordenador  de  tutoria,  Professor,  ou  Tutor  em  Cursos  Superiores,  Técnicos/Nível  Médio  ou  de

Formação Inicial e Continuada (FIC/Qualificação Profissional). Será atribuído 1(um) ponto para cada

MÊS. Não serão pontuados períodos concomitantes em diferentes atividades bem como o tempo de

experiência comprovada neste item não poderá ser utilizado para fins de pontuação em qualquer outro

item/critério. (Documentos sem timbre e carimbo da instituição de ensino não serão aceitos!)

3. Tais documentos enviados,  serão classificados conforme os critérios do item 6.4.1.  do edital

Nº210/2017,  de  23  de  junho  de  2017  e  as  suas  respectivas  retificações  (Disponível  em

http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo/view/140).

4. Os documentos digitalizados devem ser salvos em arquivo único em formato PDF e seguir a ordem

apresentada no tópico 2 das orientações.

5. Na redação do e-mail de inscrição o candidato deve informar um número de telefone para contato.

6. Eventuais recursos contra o resultado preliminar devem ser encaminhados à Coordenação Adjunta de

Polo do Campus Pirapora, pelo mesmo e-mail indicado para as inscrições. No recurso deve constar a

identificação do candidato, o item objeto da discordância e a fundamentação para tal.

Pirapora-MG, 22 de agosto de 2017.

Marlos de Souza Lacerda
Coordenador Adjunto de Polo – Campus Pirapora

Prof.ª Joaquina Aparecida Nobre Silva Gomes
Diretora Geral do IFNMG – Campus Pirapora

Prof. Antônio Carlos Soares Martins.
Diretor de Educação a Distância/IFNMG 


