
 

SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE TUTOR A DISTÂNCIA PARA ATUAÇÃO EM CURSOS 

NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

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

MINAS GERAIS (IFNMG), por intermédio da Diretoria de Educação a Distância, torna público 

a convocação de candidatos classificados no processo de formação de cadastro de reserva 

para a função de tutor a distância, nos termos do Edital nº 162 de 06 de agosto de 2015, para 

entrega de documentação. 

1. A documentação deve ser protocolada na Rua Santa Terezinha, 45 – B. Cidade Nova 

Montes Claros – MG CEP: 39400468, nos dias 23/11 e 24/11, das 07h às 11h (procurar 

Eliane) e das 13h às 17h (procurar Cida).  

1.1 O candidato que prestar informação falsa ou inexata, em qualquer documento, ainda que 

verificada posteriormente, será excluído do processo seletivo, e, caso tenha sido 

aprovado, será desvinculado do programa. Em qualquer etapa do processo seletivo será 

excluído o candidato que utilizar meio fraudulento, meio ilícito ou proibido. 

1.2 Os documentos deverão ser entregues pelo candidato ou representante, em envelope 

lacrado com a identificação do candidato e do curso. Não serão aceitos documentos 

enviados via Correios. 

1.3 Os documentos entregues serão analisados e o resultado será divulgado exclusivamente 

por meio de publicação no portal da Diretoria de Educação a Distância do IFNMG 

(http://ead.ifnmg.edu.br). Somente poderão ser vinculados na função de tutor a distância 

os candidatos que tiverem seus documentos deferidos. 

2. Os candidatos convocados deverão apresentar todos os documentos que comprovem 

os dados informados no ato da inscrição, bem como os demais requisitos estabelecidos no 

Edital nº 162 de 06 de agosto de 2015: 

a) Original e cópias de RG e CPF;  

b) Declaração de disponibilidade de carga horária preenchida e assinada, disponível no 

Anexo I;  

c) Original e cópias de diploma de curso superior ou declaração de conclusão graduação em 

qualquer curso de licenciatura com proficiência comprovada como tradutor/intérprete de 

Libras ou declaração de matrícula e frequência em curso superior de qualquer licenciatura 

com proficiência comprovada como tradutor/intérprete de Libras;  

d) Original e cópia de contracheque, declaração da instituição em papel timbrado ou carteira 

de trabalho que comprove, no mínimo, 01(um) ano de experiência como docente; 

e) Comprovante de tempo de experiência como tradutor/intérprete de Língua Brasileira de 

Sinais, em dias.  

http://ead.ifnmg.edu.br/
http://ead.ifnmg.edu.br/


f) Certificação de proficiência em nível federal (ProLibras) e/ou certificação de proficiência 

em nível estadual (CAS).  

 

 

RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS 

 

Posição  Nome 
Experiência como Tradutor/Intérprete de 

LIBRAS 

26 Silvana Fonseca 365 

27 Edna Gonçalves Dias 80 

28 Raiana Dias De Araújo 79 

29 Viviane Marques 24 

 

 

Montes Claros, 23 de novembro de 2015. 

 

Prof. Antônio Carlos Soares Martins  

Diretor de Educação a Distância/IFNMG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ANEXO I 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA 
 
 
 
 
 

Eu, ____________________________________________________________, portador (a) 

do CPF: _________________________, declaro que tenho disponibilidade de 20horas 

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 


