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RETIFICAÇÃO I

(2º CONVITE DE VAGAS REMANESCENTES)

EDITAL Nº 101, DE 02 DE ABRIL DE 2018. 

SELEÇÃO  SIMPLIFICADA  DE  TUTOR  PRESENCIAL  PARA  ATUAR  NO  CURSO
SUPERIOR  DE  LICENCIATURA  EM  LETRAS  LIBRAS  NA  MODALIDADE  A
DISTÂNCIA – SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DOBRASIL (UAB).

O  INSTITUTO  FEDERAL  DO  NORTE  DE  MINAS  GERAIS  (IFNMG)  torna  pública
RETIFICAÇÃO I do Edital nº 101, de 02 de abril de 2017, que passa a vigorar com a
seguinte redação:

I - ONDE SE LÊ:

(…)

Quadro 2- Cronograma de Seleção. 

ITEM ETAPAS DATA/PERÍODOS
4.1.1 Publicação da chamada pública 05/06/2018
4.1.2 Inscrições e envio da documentação via e-mail 06 à 11/06/2018
4.1.3 Resultado preliminar da análise documental 15/06/2018

4.1.4 Recursos contra o resultado preliminar
até 24 horas após a publicação do

resultado preliminar

4.1.5
Resultado final da análise documental e convocação 
para o início dos trabalhos

18/06/2018

(…)

5 DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO

5.1 A lista dos candidatos inscritos será homologada pela Diretoria de Educação a Distância do

IFNMG  e  publicado  no  portal  da  Diretoria  de  Educação  a  Distância  do  IFNMG

(http://ead.ifnmg.edu.br), conforme cronograma estabelecido no quadro 2 desta chamada.

5.4 O  resultado  preliminar  da  análise  de  documentos  será  divulgado  na  data  prevista  de

15/06/2018 através de publicação no link http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo. 

http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo
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5.5 Após a publicação do resultado preliminar da análise de documentos, os candidatos poderão

enviar recursos para o e-mail selecaotutor.ifnmguab@gmail.com no prazo de 24 horas contados

da data de publicação do resultado preliminar para pedidos de revisão de Análise documental.

5.6 O resultado final da análise documental e a convocação para o início dos trabalhos

serão  divulgados  até  o  dia  18/06/2018 através  de  publicação  no  link

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

I – LEIA- SE:

(...)

Quadro 2-Cronograma de Seleção. 

ITEM ETAPAS DATA/PERÍODOS
4.1.1 Publicação da chamada pública 05/06/2018
4.1.2 Inscrições e envio da documentação via e-mail 06 à 11/06/2018
4.1.3 Resultado preliminar da análise documental 15/06/2018

4.1.4 Recursos contra o resultado preliminar
até 24 horas após a publicação do

resultado preliminar

4.1.5
Resultado final da análise documental e convocação 
para o início dos trabalhos

19/06/2018

 (...)

5 DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO

5.1 A lista dos candidatos inscritos será homologada pela Diretoria de Educação a Distância do

IFNMG  e  publicado  no  portal  da  Diretoria  de  Educação  a  Distância  do  IFNMG

(http://ead.ifnmg.edu.br), conforme cronograma estabelecido no quadro 2 desta chamada.

5.4 O  resultado  preliminar  da  análise  de  documentos  será  divulgado  na  data  prevista  de

15/06/2018 através de publicação no link http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo. 

5.5 Após a publicação do resultado preliminar da análise de documentos, os candidatos poderão

enviar recursos para o e-mail selecaotutor.ifnmguab@gmail.com no prazo de 24 horas contados

da data de publicação do resultado preliminar para pedidos de revisão de Análise documental.

mailto:selecaotutor.ifnmguab@gmail.com
http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo
http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo
mailto:selecaotutor.ifnmguab@gmail.com
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5.6  O resultado final da análise documental e a convocação para o início dos trabalhos serão

divulgados  até  o  dia  19/06/2018  através  de  publicação  no  link

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

(...)

II- Os demais itens permanecem sem alteração.

Montes Claros – MG, 19 de junho de 2018. 

Prof. Antônio Carlos Soares Martins
 Diretor de Educação a Distância/IFNMG

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

