
 

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 13/10 e 14/10, das 08h às 17h.  

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 

11 Edina Cassia Silva  1398 

12 Leni Aparecida  1164 

13 Ana Isabel Lopes Silva Rodrigues  1095 

14 Maryvonne Almeida Silva  1080 

15 Cristina Pereira De Paula E Oliveira  1070 

16 Mailson Matos Marques  1000 

17 Loyd Farias De Jesus Brito  1000 

18 Maria Da Glória Rodrigues Manenti  900 

19 Rosilene Aparecida Fróes Santos  874 

20 Danuza Rodrigues Monteiro Pereira  706 

 

Montes Claros, 13 de outubro de 2015. 

Prof. Antônio Carlos Soares Martins  

Diretor de Educação a Distância/IFNMG 


