
 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

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

 
 

SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE TUTOR PRESENCIAL 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 pública a convocação para o trabalho 

dos tutores Presenciais para atuar nos Cursos Técnicos de Formação em Serviço para os Profissionais da 

Educação - Profuncionário selecionados através do edital Edital nº 181/2015 e Convites Públicos 

Divulgados no Portal.  

Para início dos trabalhos estão todos os tutores listados abaixo convocados a iniciarem seus trabalhos no 

polo de apoio presencial a partir do dia 20 de Junho de 2016, a documentação para vinculação deverá ser 

entregue ou encaminhada por sedex no seguinte endereço, e nestas descrições: 

 

Centro de Referência em Educação a Distância e Projetos Especiais 
Documentos Convocação para o Trabalho – Tutores Profuncionário 
Processo Seletivo de Tutor Presencial 
Aos cuidados de Amanda Seixas Murta 
Rua Santa Terezinha, 45 Cidade Nova CEP: 39400-468 Montes Claros –MG 

 

 

Importante ressaltar que a data limite para recebimento da referida documentação será dia 24/06/2016, 

para que não haja atrasos na vinculação. 

Após o início das atividades será agendada uma capacitação presencial, mas todos os tutores convocados 

estão convidados a assistirem a capacitação no canal do youtube no link: https://youtu.be/PyfEJQpP7BM  

 

 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/PyfEJQpP7BM


 
RELAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO QUE DEVERÁ SER ENCAMINHADA 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA VINCULAÇÃO DE TUTOR PRESENCIAL: 
 
Formulários: Preencher, imprimir e assinar: 
 
•ANEXO I –IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO E DO CURSO 
•ANEXO II –TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA 2015 
•ANEXO III -FICHA DE CADASTRAMENTO DE BOLSISTA 2015 
•ANEXO IV -TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE -TUTOR PRESENCIAL 
•ANEXO V -DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE TEMPO PARA A FUNÇÃO DE TUTOR 
PRESENCIAL 
 
Cópias: 
 
•RG / CPF / Comprovante de residência / Diploma 
•Comprovante de Docência (Declaração ou Contagem de tempo ou Carteira de trabalho) -Mínimo de 1 
ano. 
 
 
 

RELAÇÃO DE TUTORES CONVOCADOS POR CURSO/POLO 
 
 
CURSO TÉCNICO EM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
 
 
POLO: Avançado Espinosa 
CURSO NOME DO TUTOR 
TÉCNICO EM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Eli Marta Fagundes Rodrigues 
 
 
CURSO TÉCNICO EM MULTIMEIOS DIDÁTICOS 
 
POLO: Avançado Espinosa 
CURSO NOME DO TUTOR 
TÉCNICO EM MULTIMEIOS DIDÁTICOS Rosemeire Silva Guimarães 

 
 
POLO: Avançado Pandeiros 
CURSO NOME DO TUTOR 
TÉCNICO EM MULTIMEIOS DIDÁTICOS Rosângela Oliveira 
 
 

 
 

Montes Claros 16 de Junho de 2016 
 
 
 
 
 
 
 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC 

ANEXO II 

TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA 

 

1. CURSO 

1.2. Função: 

 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO 
2.1 Lei Nº 11.273/2006 e Lei 11.502/2007 que dispõe sobre a autorização a concessão de bolsas de estudo e de pesquisa a participantes de 
programas de formação inicial e continuada de professores para a educação básica. 

 

3. IDENTIFICAÇÂO 
3.1 Nome 
 

3.2 Nacionalidade 3.3 Estado civil 3.4 Profissão 
   

3.5 Nº CPF/MF 3.6 Nº RG / Órgão Expedidor 3.7 Data de nascimento 
   

3.8 Endereço (logradouro, nº, bairro, cidade, UF e Cep) 3.9 Telefones 
  

 

4. ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO SISTEMA 
4.1 Denominação 4.2 Sigla 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA SEED 
4.3 Endereço (logradouro, nº, bairro, cidade, UF e Cep) 
Esplanada dos Ministérios, Ministério da Educação - Sobreloja, sala 102 - Brasília, DF, CEP: 70359-970 
4.4 Representante legal (nome, cargo) 
CARLOS EDUARDO BIELSCHOWSKY 
 

5. INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR 
5.1 Denominação 5.2 Sigla 5.3 CNPJ 
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais  IFNMG      10.726.655/0001-10 

5.4 Endereço (logradouro, n.º, bairro, cidade, UF e Cep) 
Rua Gabriel Passos, 259 – Centro, Montes Claros/MG - CEP: 39.400-112 

5.5 Representante legal (nome, cargo) 
José Ricardo Martins da Silva 

 



6. ÓRGÃO PAGADOR 
6.1 Denominação 6.2 Sigla 6.3 CNPJ 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÂO FNDE 408.416.934-04 
6.4 Endereço (logradouro, nº, bairro, cidade, UF e Cep) 
SBS, QUADRA 02, BLOCO F Ed AUREA 
6.5 Representante Legal (nome, cargo) 
DANIEL SILVA BALABAN - PRESIDENTE DO FNDE 
 

7. CONDIÇÕES GERAIS 
7.1. Atribuições: 
1- COORDENADOR GERAL E DO COORDENADOR GERAL ADJUNTO 

    - exercer as atividades típicas de coordenação geral do Programa na IPE; 

    - coordenar a elaboração do projeto político-pedagógico; 

    - coordenar as atividades dos cursos ofertados pela instituição; 

    - realizar o planejamento das atividades de seleção e capacitação dos profissionais envolvidos no Programa; 

    - realizar o planejamento e desenvolvimento, em conjunto com os coordenadores de curso, dos processos seletivos de alunos; 

    - receber e avaliar os relatórios de desenvolvimento dos cursos elaborados pelos coordenadores de curso e coordenadores de pólo; 

    - acompanhar a aplicação financeira dos recursos liberados para o desenvolvimento e a oferta dos cursos; 

    - realizar a articulação com o MEC; 

    - realizar e acompanhar o cadastramento de bolsistas na instituição de ensino; 

    - solicitar o pagamento mensal das bolsas aos beneficiários, preferivelmente por meio de certificação digital; 

    - acompanhar o registro acadêmico dos alunos matriculados no curso; 

    - apresentar a documentação necessária para a certificação dos tutores. 

2- COORDENADOR DE CURSO 

    - exercer as atividades típicas de coordenador de curso na IPE; 

    - coordenar e acompanhar o curso; 

    - realizar a gestão acadêmica das turmas; 

    - coordenar a elaboração do projeto do curso; 

    - realizar o planejamento e desenvolvimento, em conjunto com a coordenação geral, dos processos seletivos de alunos; 

    - realizar o planejamento e o desenvolvimento das atividades de seleção e capacitação dos profissionais envolvidos no Programa; 

    - acompanhar e supervisionar as atividades dos tutores, professores, coordenador de tutoria e coordenadores de pólo; 

    - acompanhar o registro acadêmico dos alunos matriculados no curso. 

3- PROFESSOR PESQUISADOR 

    - planejar, desenvolver e avaliar novas metodologias de ensino adequadas aos cursos, podendo ainda atuar nas atividades de formação; 

    - adequar e sugerir modificações na metodologia de ensino adotada, bem como conduzir análises e estudos sobre o desempenho dos cursos; 

    - elaborar proposta de implantação dos cursos e sugerir ações necessárias de suporte tecnológico durante o processo de formação; 

    - desenvolver, em colaboração com o coordenador de curso, sistema e metodologia de avaliação de alunos, mediante uso dos recursos previstos nos 
planos de curso; 

    - desenvolver, em colaboração com a equipe da IPE, metodologia para a utilização nas novas tecnologias de informação e comunicação (NTIC) para a 
modalidade a distância; 

    - desenvolver a pesquisa de acompanhamento das atividades de ensino desenvolvidas nos cursos na modalidade à distância; 

    - participar de grupo de trabalho para o desenvolvimento de metodologia de materiais didáticos para a modalidade à distância; 



    - aplicar pesquisa de acompanhamento das atividades de ensino desenvolvidas nos cursos na modalidade à distância 

    - elaborar relatórios semestrais sobre as atividades de ensino na esfera de suas atribuições, para encaminhamento às secretarias do MEC; 

    - realizar as atividades de docência nas capacitações dos coordenadores, professores e tutores; 

    - realizar as atividades de docência das disciplinas curriculares do curso; 

    - planejar, ministrar e avaliar as atividades de formação; 

    - organizar os seminários e encontros com os tutores para acompanhamento e avaliação do curso; 

    - participar dos encontros de coordenação; 

    - articular-se com o coordenador de curso e com o coordenador de tutoria; 

    - encaminhar ao coordenador de curso a frequência dos cursistas. 

4- TUTOR PRESENCIAL E DO TUTOR A  DISTÂNCIA 

    - exercer as atividades típicas de tutoria a distância ou presencial; 

    - assistir aos alunos nas atividades do curso; 

    - mediar a comunicação de conteúdos entre o professor e os cursistas; 

    - apoiar o professor da disciplina nas atividades do curso; 

    - acompanhar as atividades do ambiente virtual de aprendizagem (AVA); 

    - coordenar as atividades presenciais; 

    - elaborar os relatórios de regularidade dos alunos; 

    - estabelecer e promover contato permanente com os alunos; 

    - aplicar avaliações; 

    - elaborar os relatórios de desempenho dos alunos nas atividades. 

5- COORDENADOR DE PÓLO 

    - exercer as atividades típicas de coordenação do pólo; 

    - coordenar e acompanhar as atividades dos tutores no pólo; 

    - acompanhar e gerenciar a entrega dos materiais no pólo; 

    - gerenciar a infra-estrutura do pólo; 

    - relatar situação do pólo ao coordenador do curso; 

    - realizar a articulação para o uso das instalações do pólo de apoio presencial para o desenvolvimento das atividades de ensino presenciais; 

    - realizar a articulação de uso das instalações pelas diversas instituições ofertantes e pelos diferentes cursos ofertados. 

6- COORDENADOR DE TUTORIA 

    - coordenar e acompanhar as ações dos tutores; 

    - apoiar os tutores das disciplinas no desenvolvimento de suas atividades; 

    - supervisionar e acompanhar as atividades do ambiente virtual de aprendizagem (AVA); 

    - acompanhar os relatórios de regularidade dos alunos; 

    - acompanhar os relatórios de desempenho dos alunos nas atividades; 

    - analisar com os tutores os relatórios das turmas e orientar os encaminhamentos mais adequados; 

    - supervisionar a aplicação das avaliações; 

    - dar assistência pedagógica aos tutores das turmas; 

    - supervisionar a coordenação das atividades presenciais. 

7- PROFESSOR PESQUISADOR CONTEUDISTA 



    - exercer as atividades típicas de professor-pesquisador; 

    - elaborar os conteúdos para os módulos do curso; 

    - realizar a adequação dos conteúdos dos materiais didáticos para as mídias impressas e digitais; 

    - realizar a revisão de linguagem do material didático desenvolvido para a modalidade a distância; 

    - elaborar relatórios sobre a aplicação de metodologias de ensino para os cursos na modalidade a distância. 

7.2. Direitos: 
1- COORDENADOR-GERAL E O COORDENADOR-GERAL ADJUNTO: 

• receber a bolsa enquanto desenvolver as atividades de sua função; 
• ter acesso ao AVA; 
• participar das atividades de capacitação e atualização. 

2- COORDENADOR DE CURSO: 

• receber a bolsa enquanto desenvolver as atividades próprias de sua função; 
• ter acesso ao AVA; 
• participar das atividades de capacitação e atualização. 

3- COORDENADOR DE PÓLO: 

• perceber a bolsa enquanto desenvolver as atividades de sua função; 
• ter acesso ao AVA; 
• participar das atividades de capacitação desenvolvidas na instituição de ensino a que está ligado. 

4- COORDENADOR DE TUTORIA: 

• receber a bolsa enquanto desenvolver as atividades de sua função; 
• ter acesso ao AVA; 
• participar das atividades de capacitação e atualização. 

5- PROFESSOR-PESQUISADOR: 

• receber a bolsa enquanto desenvolver as atividades de sua função; 
• ter acesso ao AVA; 
• participar das atividades de capacitação e atualização. 

6- PROFESSOR-PESQUISADOR CONTEUDISTA: 

• perceber a bolsa enquanto desenvolver as atividades de sua função; 
• ter acesso ao AVA; 
• participar das atividades de capacitação desenvolvidas na instituição de ensino. 

7- TUTOR: 

• perceber a bolsa enquanto desenvolver as atividades de sua função; 
• ter acesso ao AVA; 

• participar das atividades de capacitação desenvolvidas na instituição de ensino. 
7.3 Deveres: 
1- COORDENADOR-GERAL E O COORDENADOR-GERAL ADJUNTO: 

• fazer a prestação de contas dos recursos liberados pelo MEC; relatório de cumprimento de metas; 
• fazer a certificação dos lotes de solicitação de pagamento de bolsas; 
• encaminhar relatórios periódicos às coordenações do Sistema; 
• participar do grupo de trabalho para o desenvolvimento de metodologia e materiais didáticos para a modalidade a distância; 
• proceder a guarda da documentação referente ao cadastro de bolsistas, devendo esta ficar disponível para fiscalização do MEC e órgãos de 

controle; 
• encaminhar relatório de bolsistas para pagamento, mediante oficio do dirigente da IPE; 
• manter arquivo com as informações relativas aos cursos desenvolvidos na IPE no âmbito do Programa e-Tec Brasil; 
• aplicar metodologia de planejamento, aplicação e controle de recursos financeiros, segundo o modelo de financiamento do MEC para a 

educação na modalidade a distância. 
 

2- COORDENADOR DE CURSO: 

• realizar o registro das avaliações desenvolvidas pelos alunos; 
• manter interlocução com os coordenadores e demais professores no planejamento e execução das atividades inerentes aos cursos. 
• participar das atividades desenvolvidas na instituição de ensino; 
• manter a interlocução permanente com o MEC; 
• Coordenar a elaboração do projeto do curso; 
• acompanhar as atividades acadêmicas do curso; 
• participar do grupo de trabalho para o desenvolvimento de metodologia e materiais didáticos para a modalidade a distância. 

 

3- COORDENADOR DE PÓLO: 

• acompanhar e coordenar as atividades do pólo; 
• elaborar relatório de atividade no pólo; 
• elaborar relatório de presença dos tutores nas atividades desenvolvidas no pólo. 

 

4- COORDENADOR DE TUTORIA: 



• acompanhar os relatórios de regularidade e desempenho dos alunos; 
• verificar a aplicação das avaliações; 
• supervisionar a coordenação das atividades presenciais. 

 

5- PROFESSOR-PESQUISADOR: 

• participar das atividades desenvolvidas na instituição de ensino; 
• manter interlocução permanente com o MEC; 
• encaminhar ao MEC relatórios semestrais sobre as atividades de ensino; 
• encaminhar, quando solicitado, pesquisa de acompanhamento das atividades de ensino desenvolvidas nos cursos na modalidade à distância; 
• aplicar metodologia de planejamento, aplicação e controle de recursos financeiros, segundo o modelo de financiamento do MEC para a 

educação na modalidade a distância; 
• apresentar, ao coordenador geral, relatório de aplicação dos recursos financeiros; 

 

6- PROFESSOR-PESQUISADOR CONTEUDISTA: 

• entregar os conteúdos dos módulos desenvolvidos ao longo do curso; 
• adequar e disponibilizar, para o coordenador de curso, o material didático nas diversas mídias digitais; 
• realizar a revisão de linguagem do material didático desenvolvido para a modalidade a distância; 
• desenvolver as atividades docentes na capacitação de coordenadores, professores e tutores, mediante o uso dos recursos e metodologia 

previstos no plano de capacitação; 
• apresentar ao coordenador de curso relatório de desenvolvimento das disciplina ofertada na modalidade a distância; 
• aplicar metodologia de planejamento, aplicação e controle de recursos financeiros, segundo o modelo de financiamento do MEC para a 

educação na modalidade a distância; 
• preparar a documentação de aplicação financeira em interlocução com o coordenador geral e o coordenador de curso; 
• apresentar, ao coordenador geral, relatório de aplicação dos recursos financeiros; 
• participar do grupo de trabalho para o desenvolvimento de metodologia e materiais didáticos para a modalidade de educação a distância. 

 

7- TUTOR: 

• estar presente no pólo para atividades presenciais conforme o cronograma de atividades; 
• estar presente na instituição de ensino para atividades online; 
• acessar regularmente o AVA para acompanhamento dos cursistas; 
• elaborar relatórios de acompanhamento dos alunos. 

 

 

Declaro ter ciência dos direitos e das obrigações inerentes à qualidade de bolsista na função de 

________________________________________, e nesse sentido, COMPROMETOME a respeitar as cláusulas 

descritas no item 7.0 das Condições Gerais deste Termo de Compromisso. 

 

Declaro, ainda, sob as penas da lei, que as informações prestadas são a expressão da verdade e que preencho 

plenamente os requisitos para o recebimento da bolsa expressos na Lei 11.273/ 2006, e que tenho _______ anos 

de experiência no ensino _________________________________ e que o recebimento da referida bolsa não 

constituirá acúmulo de bolsa de estudo ou pesquisa proveniente de outros órgãos do Poder Público. 

 

Estou ciente, também, que a inobservância dos requisitos citados acima implicará no cancelamento da(s) bolsa(s), 

com a restituição integral e imediata dos recursos, de acordo com as regras previstas na Resolução CD/FNDE nº 

36/2009. 

_______________________________, ____/____/____. 
Local Data 

 
______________________________________________ 

Assinatura do Professor (Bolsista) 

 
______________________________________________ 

Assinatura do Coordenador E-TEC BRASIL da IPE 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC 

ANEXO III 

FICHA DE CADASTRAMENTO DE BOLSISTA 

Dados do bolsista (*) Campos obrigatórios 
CPF*  
NOME*  
UF Naturalidade*  
Município naturalidade*  
Data de nascimento*  
Estado civil* ( ) Solteiro ( ) Casado ( ) Separado ( ) Divorciado ( ) Viúvo ( ) União estável 
Nome do cônjuge  
Nome do pai  
Nome da mãe*  

Dados Bancários 
Estado* MG 
Município de atuação*  
Nr da agência do Banco do Brasil*  

Formação 
Curso de graduação*  
Data de inicio*  
Data de término*  

Experiência 
Instituição de atuação*  
Cargo*  
Data de admissão na instituição de ensino*  
Data de demissão na instituição de ensino*  

Documentos 
Tipo * RG 
Identidade*  
Data de expedição*  
Órgão expedidor*  

Endereço 
Tipo*  
CEP*  
Logradouro (Rua, Avenida)*  



Bairro*  
Complemento*  
 

 

 

Telefones 
Tipo* ( )Residencial ( ) Comercial                       ( ) Celular Número  
Tipo ( )Residencial ( ) Comercial                       ( ) Celular Número 
E-mail*  
 

Período de pagamento 
Mês do início de 
recebimento*  
Mês do término de 
recebimento*  
Quantidade de bolsas*  
É professor conteudista?* ( ) SIM ( ) NÃO 
Para qual disciplina  
Carga horária da disciplina  

 

____________________________________ 
(NOME DO BOLSISTA) 

 

_____________________________________ 
Assinatura do Bolsista 

 

Local e data _____________________________ 
 

 

De acordo: 

 

______________________________________ 
Antônio Carlos Soares Martins 

Coord. Geral no IFNMG 

 

 

 

 

 

 

 



 

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 

 

Declaro para os devidos fins que eu, ____________________________________ 

CPF: _________________,Carteira de Identidade: _________________, residente e domiciliado em 

________________________, na ________________________, 

nº: ________Bairro: ______________________, telefone: ______________, e-mail: 

________________________________ candidato (a) à vaga de Tutor Presencial para o Curso 

Técnico _____________________________________, na modalidade a distância, na Rede e-Tec 

Brasil/IFNMG, declaro que tenho ciência das obrigações inerentes à qualidade de bolsista na função 

de Tutor Presencial e, nesse sentido, COMPROMETO-ME a respeitar as cláusulas descritas no edital 

nº _________________________, e abaixo no que diz respeito às funções do cargo: 

 

 acompanhar os alunos em todas as disciplinas do período; 

 apoiar e orientar o acadêmico no uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA; 

 orientar o acadêmico quanto às estratégias de estudo a distância, buscando mostrar a 

necessidade de se adquirir autonomia de estudo e aprendizagem; 

 discutir, através de orientações dadas pelo professor formador, por meio do tutor a distância, 

sobre os conteúdos de cada área do conhecimento; 

 realizar constantemente reuniões com os acadêmicos para estudos; 

 apoiar constantemente as atividades do professor formador e do tutor a distância; 

 receber as atividades e encaminhar ao tutor a distância; 

 participar da aplicação das Avaliações On-line e das Avaliações Semestrais Presenciais, de 

acordo com a programação a ser organizada pela Coordenação do Curso; 

 disponibilizar para o(a) acadêmico(a) a senha que dará acesso para as Avaliações On-line; 

 cumprir com pontualidade os horários de atendimento de acordo com o cronograma fornecido 

à Coordenação de Tutoria; 

 participar da Atividade Presencial Intensiva, atividades culturais, seminários, 

avaliação e outras atividades como encontros e grupos de estudo, de acordo com a necessidade do 

curso/disciplina; 

• emitir relatório semanal para o professor formador da disciplina e tutor a distância, com o 

registro da participação do acadêmico, suas principais dúvidas e respectivas orientações; 

• encaminhar e registrar informações ao professor formador sobre as dificuldades que os 

acadêmicos apresentam em relação aos tópicos das disciplinas e ao respectivo material 

didático para que possam ser planejadas estratégias de superação das mesmas; 



• acompanhar as atividades do Estágio/Atividades Práticas, sob orientação do professor 

formador. 
 

Estou ciente, também, que a inobservância dos requisitos citados acima implicará(ão) no 

cancelamento da(s) bolsa(s), com a restituição integral e imediata dos recursos, de acordo com as 

regras prevista na  legislação vigente, acarretando ainda, a impossibilidade de receber benefícios, 

pelo período de cinco anos, contados do conhecimento do fato. 

 

 

 

____________________(MG), ______de _____________ de ________ 

             Local e Data 

 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE TEMPO PARA A FUNÇÃO DE TUTOR PRESENCIAL 

 

Declaro para os devidos fins que eu, ____________________________________ 

CPF: _________________,Carteira de Identidade: _________________, residente e domiciliado em 

________________________,na ________________________, 

nº: ________Bairro: _____________________, telefone: ______________, e-mail: 

______________________________________ candidato (a) à vaga de Tutor Presencial para o Curso 

Técnico _______________________________________,  na modalidade a distância, na Rede e-Tec 

Brasil/IFNMG, declaro que tenho ciência das obrigações inerentes à qualidade de bolsista na função 

de Tutor Presencial e, nesse sentido, COMPROMETO-ME a respeitar as cláusulas descritas abaixo, 

no que diz respeito às funções de Tutor Presencial: 

I - dedicação ao desenvolvimento de atividades no Curso Técnico 

_____________________________ na modalidade Educação a Distância, ofertados pela Diretoria de 

EaD do IFNMG, Rede e-Tec Brasil, serviço que será desenvolvido nos Polos de apoio presencial do 

IFNMG, conforme horário a ser definido a posteriori pela Coordenação do Curso. 

II – não acumular a percepção da bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa com recurso do 

FNDE. 

III – Desempenhar todas as atribuições inerentes à função de Tutor Presencial discriminadas no Edital 

nº ____________________________. 

 

A inobservância dos requisitos citados acima implicará no cancelamento da bolsa. 

 

 

Local, ____________________________________ 

 

 

Data, _____________________________________ 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 


