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EDITAL Nº 45/2016, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2016

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE BOLSISTA, PARA CADASTRO DE RESERVA, NA FUNÇÃO DE
PROFESSOR,  QUE  ATUARÃO  NO  PROGRAMA NACIONAL DE  ACESSO  AO  ENSINO  TÉCNICO  E
EMPREGO- PRONATEC/BOLSA FORMAÇÃO/MEC/IFNMG.

O  INSTITUTO  FEDERAL DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO  NORTE  DE  MINAS GERAIS
(IFNMG), por intermédio da Diretoria de Educação a Distância, torna público que estarão abertas as inscrições para
selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva para o encargo de  PROFESSOR do Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego PRONATEC, no âmbito da Bolsa- Formação, instituído pela Lei Nº 12.513, de 26
de outubro de 2011, e em conformidade com a  Resolução CD/FNDE Nº 4, de 16 de março de 2012, que será regido por
este edital, nos municípios abaixo discriminados.

1- O processo seletivo se dará por meio de avaliação curricular.

1.1-  A exigência mínima para inscrição no presente processo seletivo para PROFESSOR é possuir a formação
específica constante no ANEXO 01 deste edital e idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos.

1.2- O número de vagas, local de exercício da função e turnos estão dispostos no ANEXO 1 deste edital.

2- Os  documentos  deverão  ser  digitalizados  e  enviados  para  o  e-mail  pronatecaracuai.ifnmg@hotmail.com  ,
exclusivamente, no período de  18/02/2016 até às 16 horas do dia 19/02/2016, observando, para tanto, a capacidade
máxima de 18 MB por mensagem de e-mail.

2.1- O(a) Candidato(a) deverá informar no campo “Assunto” da mensagem de e-mail, de acordo a sua opção, o seguinte:
ENCARGO DE PROFESSOR CAMPUS ARAÇUAÍ REFERENTE AO EDITAL 45/2016.

3- Os documentos exigidos para o presente processo seletivo são os constantes abaixo, 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) Cópia  de  documentos  para  fins  de  avaliação  curricular,  nos  termos  do  item  4.1,  e  os  que  comprovem  o
atendimento aos requisitos mínimos da vaga (área de formação) constantes do ANEXO 1, do presente edital.
c) Anexos 2  e  4  (obrigatório  para  todos),  e  anexo 3  (obrigatório  apenas  para  servidor  público),  devidamente
preenchidos e assinados.

4- Para fins de classificação será observado o constante do item 4.1 deste edital, sendo considerados aptos, apenas os
candidatos  que  atenderem  aos  requisitos  mínimos  para  preenchimento  da  vaga  (área  de  formação)  constantes  do
ANEXO  1,  deste  edital,  obedecendo,  para  tanto,  à  ordem  decrescente  do  total  de  pontos  obtidos  na  análise  de
documentos.

4.1- Para efeito de classificação serão observados os seguintes parâmetros:

a) Maior tempo de experiência em docência, em qualquer Nível de Educação.
b) Maior escolaridade.

4.1.1- Todos os critérios serão pontuados uma única vez e, 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.

5- O envio de cópia ilegível de quaisquer dos documentos citados no item 3 deste edital será desconsiderado para

fins de análise de documentos, de pontuação e de classificação no cadastro de reserva para o preenchimento da  vaga
pleiteada.

5.1- Quando da convocação para início das atividades o(a) candidato(a) deverá apresentar todos os documentos que
comprovem o atendimento aos requisitos mínimos para preenchimento da vaga (área de formação) e os pontos obtidos
na classificação.
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6- Os candidatos selecionados serão regidos pela Resolução CD/FNDE Nº 04 de 16 de março de 2012 ou legislação
superveniente.

7- As atividades que virem a ser exercidas pelos profissionais no âmbito do  PRONATEC  não caracterizam vínculo
empregatício e os valores recebidos não se incorporam, para qualquer efeito, ao vencimento, salário, remuneração ou
proventos recebidos (Lei Nº 12.513/2011, artigo 8º, § 3º ), estando automaticamente desligados do Programa assim que
encerradas as atividades da pactuação 2015.

7.1- Não haverá adicional para exercício de atividades noturnas.

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

9- O presente Processo Seletivo Simplificado terá validade de um ano, a contar da data de publicação do resultado
final, prorrogável por igual período.

10- As situações não previstas por esse edital serão julgadas pela Comissão Avaliadora.

Montes Claros-MG, 18 de fevereiro de 2016.

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

                 Edital Nº 45/2016, de 18 de fevereiro de 2016.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
Diretora de Educação a Distância

ANEXO 1

QUADRO DE VAGAS
CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC)

IFNMG – CAMPUS ARAÇUAÍ

1. CIDADE: ARAÇUAÍ-MG

CURSO FIC – MONTADOR E REPARADOR DE COMPUTADOR
Aula Presencial de segunda a quarta das 13:30 às 16h:30min no Campus Araçuaí

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

Disciplina Modalidade
Carga

Horária
Área de Formação

Nº de
vagas

Eletricidade e Segurança
do Trabalho

Presencial 10h

• Técnico em Segurança do Trabalho;

• Graduação em Engenharia em Segurança do Trabalho;

• Pós-graduação em Segurança do Trabalho.

01
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ANEXO 2

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

Pela  presente  DECLARAÇÃO  DE  DISPONIBILIDADE,  eu  ___________________________________

____________________________, RG nº_______________________, CPF nº_________________________ Matrícula

SIAPE  (caso  servidor  federal)  nº  _________________________,  ocupante  do  cargo  de

_____________________________________________________________  do  Quadro  de  Pessoal  do(a)

_____________________________________________________________________,  em  exercício  na(o)

__________________________________________,  declaro  ter  disponibilidade  para  participação  nas  atividades  no

âmbito da Bolsa-Formação do PRONATEC.

DECLARO, sob minha inteira responsabilidade, serem exatas e verdadeiras as informações aqui prestadas, sob pena de

responsabilidade administrativa civil e penal e, estou ciente que, nos termos do § 1º do art. 9 da Lei 12.513 de 26/10/2011

e as horas trabalhadas, quando desempenhadas durante a minha jornada de trabalho, deverão ser compensadas.

 ________________________, _____ de ______________de _______.

 __________________________________________

Assinatura do servidor
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ANEXO 3

DECLARAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA

Declaro estar ciente que o(a) servidor(a) ________________________________________________________________,

RG  nº  __________________________,  CPF  nº  _________________________,  Matrícula  SIAPE  nº

____________________________, que as atividades a serem desempenhadas no âmbito do PRONATEC são compatíveis

com sua programação de trabalho.

______________________, _____ de ______________de _______.

_____________________________
Chefia Imediata

Assinatura e Carimbo
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ANEXO 4

DECLARAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE BOLSA/AUXÍLIO INCOMPATÍVEL COM AS BOLSAS-
FORMAÇÃO DO PRONATEC

Pela  presente  DECLARAÇÃO,  eu  _____________________________________________________,  RG  nº

_______________ ______,  CPF nº____________________  ____,  Matrícula  nº  ___________________,  ocupante  do

cargo  de  _______________________________________________  do  Quadro  de  Pessoal  do(a)

___________________________________,  declaro que não recebo nenhuma outra  bolsa/auxílio  incompatível  com a

Bolsa-Formação do Pronatec.

_____________________, _____ de ________________ de _______.

__________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)
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