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RETIFICAÇÃO 

CONVOCAÇÃO – PRIMEIRA  CHAMADA 

EDITAL  Nº  26,  DE  30  DE  JANEIRO  DE  2017.  SELEÇÃO  SIMPLIFICADA  DE  TUTOR

PRESENCIAL PARA ATUAR NO CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA NA

MODALIDADE A DISTÂNCIA-SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) 

O  INSTITUTO  FEDERAL  DO  NORTE  DE  MINAS  GERAIS  (IFNMG)  torna  pública

RETIFICAÇÃO da convocação do Edital no 26, de 30 de Janeiro de 2017, que passa a vigorar

com a seguinte redação:

1- Onde lê-se:

1.2- Após a convocação, o candidato deverá se dirigir à Diretoria de Educação a Distância na Rua

Santa Terezinha, 45 – B. Cidade Nova – Montes Claros/MG, nos dias  15 e 16 de fevereiro de

2017 das 14h às 17h , e apresentar todos os documentos comprobatórios abaixo em envelope :

Leia-se: 

1.2- Após a convocação, o candidato  ou representante legal (mediante procuração simples,

com a apresentação de documento de identificação com foto do procurador) deverá se dirigir

à Diretoria de Educação a Distância na Rua Santa Terezinha, 45 – B. Cidade Nova – Montes

Claros/MG, nos dias  15 e 16 de fevereiro de 2017 das 14h às 17h ,  e apresentar todos os

documentos comprobatórios abaixo em envelope ou  enviar toda a documentação digitalizada

por  ao  e-mail  editaisceadifnmg@gmail.com e  após  confirmação  do  recebimento,

encaminhar  as  cópias  dos  documentos  autenticadas  em  cartório  ao  endereço  acima

mencionado via sedex-correios:

2- Onde lê-se:

1.4 Não será aceito o envio de documentação via Correios ou qualquer outro meio, o  próprio

candidato deverá comparecer ou terceiro que o represente mediante procuração simples, com a

apresentação de documento de identificação com foto do procurador.

Leia-se: 

mailto:editaisceadifnmg@gmail.com


1.4 No caso de encaminhamento dos documentos via e-mail, encaminhar a cópia de todos

os  documentos  autenticados  em  cartório  conforme  orientações  do  item  1.2  desta

convocação via sedex-correio com data de postagem 15 ou 16 de fevereiro de 2017.

1.4.1  Caso  o  candidato  opte  por  encaminhar  a  documentação  e  sedex-correios  o

CEAD/IFNMG não se responsabiliza por eventuais problemas no recebimento de e-mails ou

correspondências, sendo assim o candidato deve acompanhar o recebimento do mesmo e

garantir que o prazo estabelecido seja obedecido.

Exemplo de e-mail:

Para: editaisceadifnmg@gmail.com

Assunto: DOCUMENTOS – Edital nº 26, de 30 de Janeiro de 2017

Eu candidato convocado FULANO DE TAL encaminho em anexo os documentos comprobatórios

referentes  ao processo de seleção para atuar no encargo de TUTOR PRESENCIAL para atuar

no curso superior de licenciatura em Pedagogia na modalidade a distância – UAB.

Declaro que, conforme orientação da convocação do referido edital que postei os documentos

autenticados via sedex-correios no dia 16 de fevereiro de 2017.

Att.,

Fulano de Tal

Exemplo de postagem sedex-correios

REMETENTE: Fulano de Tal

ENDEREÇO: Rua Tal, Bairro X, Cidade Y, CEP 00.000-000

DESTINATÁRIO: Comissão de Processos de Seleção CEAD -  Edital no 26, de 30 de Janeiro de

2017 (Tutor Presencial – Curso de Pedagogia)

ENDEREÇO:  Diretoria de Educação a Distância na Rua Santa Terezinha, 45 – B. Cidade Nova –

Montes Claros/MG, CEP: 39.400-468

Montes Claros, 14 de fevereiro de 2017.

Prof Antônio Carlos Soares

Diretor de Educação a Distância/IFNMG
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