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7º CONVITE

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS,  por
intermédio da Diretoria de Educação a Distância, CONVIDA, nos termos do Edital nº 205/2015, de 22 de Setembro de
2015, e suas retificações, referente ao PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE BOLSISTA, PARA CADASTRO
DE RESERVA, NA FUNÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE TUTORIA, QUE ATUARÃO NO
PROGRAMA  NACIONAL  DE  ACESSO  AO  ENSINO  TÉCNICO  E  EMPREGO-PRONATEC/BOLSA
FORMAÇÃO/MEC/IFNMG, para preenchimento de vagas remanescentes nos municípios abaixo especificados.

CENTRO DE REFERÊNCIA DE CORINTO E UNIDADE REMOTAS VINCULADAS
CURSOS TÉCNICOS MODALIDADE A DISTÂNCIA

Aula Presencial Semanal
*Poderá haver aulas em turnos, dias e horários diferentes a critério do professor e da turma (ex: aulas práticas).

Curso Cidade
Carga Horária 

(Semanal)
Área de Formação

Nº de
vagas

Técnico em Segurança do Trabalho Curvelo-MG 10h

Graduação  em  Engenharia  com  pós-graduação
(mínimo de 360 horas) em Segurança do Trabalho.
Graduação  em  qualquer  área  com  pós-graduação
(mínimo  de  360 horas)  na  área  de  Segurança  do
Trabalho. Graduação em Tecnologia em Segurança
do Trabalho, Técnico em Segurança do Trabalho.

01

Observações:

1- Os documentos deverão ser enviados para o e-mail  edital.bfceadifnmg@gmail.com, exclusivamente, no período de
18/02/2016 até as 23h59min do dia 22/02/2016, observando, para tanto, a capacidade máxima de 18 MB por mensagem
de e-mail.

2- Os documentos a serem enviados são os estabelecidos no item 7.3 do Edital n° 205/2015, de 22/09/2015, e suas
retificações, 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) Comprovante de que cumpre os requisitos exigidos para participação no processo seletivo: ter, no mínimo, ensino
médio completo e idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos na data de efetivação da inscrição;
c) Todos os documentos que comprovem os pontos obtidos no processo classificatório;
d)  Documentos  que  comprovem o  atendimento  aos  requisitos  mínimos  da  vaga  (área  de  formação)  constantes  dos
ANEXO 1 do Edital Nº 205/2015, de 22/09/2015, e suas retificações.

3- O Candidato deverá informar no campo “Assunto” da mensagem o seguinte: 7º CONVITE/APOIO PEDAGÓGICO
DE TUTORIA.

4- Para efeito de classificação serão considerados aptos apenas os candidatos que atenderem aos requisitos mínimos da
vaga, nos termos do Edital nº 205/2015, de 22/09/2015, e suas retificações, obedecendo, para tanto, à ordem decrescente
do total de pontos obtidos na análise de documentos.

5- 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.

6- A classificação não caracteriza obrigatoriedade de contratação para a realização das atribuições pelo profissional e
consequente percepção de bolsa.

Montes Claros-MG, 18 de fevereiro de 2016.

Profª Ramony Maria Silva Reis Oliveira
Diretora Substituta da Diretoria de Educação a Distância - IFNMG
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