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CONVITE
2ª RETIFICAÇÃO

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA, por

intermédio do Centro de Referência em Formação e Educação a Distância (CEAD), torna

pública RETIFICAÇÃO de convite público, nos termos do edital EDITAL Nº 464, 25 DE

NOVEMBRO  DE 2016,  referente  ao  Processo  Seletivo  Simplificado  de  Bolsista  para

Formação de Cadastro de Reserva para o encargo de Professor Mediador Presencial

para  atuar  no  Programa  Nacional  de  Acesso  ao  Ensino  Técnico  e  Emprego-

Pronatec/Bolsa Formação/MEC/IFNMG, para  preenchimento de vagas remanescentes no

polo de CEAD:

I – Onde se lê:

2) Os documentos exigidos para o envio são os seguintes:

a) RG e CPF;

b) Comprovante de endereço;

c) Certificado, histórico escolar ou declaração de conclusão do de curso de graduação.

d) Comprovante de cumprimento das obrigações eleitorais e militares;

e)  Qualquer  licenciatura  ou  qualquer  graduação  com  Especialização  na  área  da

Educação,  independente  da  formação  o  candidato  devera  comprovar  proficiência  em

Libras através de entrevista, conforme item 6.3 deste edital.

f) Formação mínima exigida de acordo com o curso escolhido:

•  Técnico em Tradução e Interpretação em Libras: Graduação em Libras/Letras-

Libras; graduação em qualquer área acompanhada de curso em Tradução e Interpretação
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em Libras. Além disso, o candidato ao encargo de professor mediador presencial do curso

técnico  em  Tradução  e  Interpretação  em  Libras  deverá  participar  de  entrevista

classificatória e eliminatória para fins de comprovação de proficiência, conforme o Edital

464/2016.

•  Técnico em Agropecuária:  possuir  diploma de curso superior ou estar matriculado e

frequente em curso superior de Agronomia, Engenharia Agrícola e Ambiental; ou curso

técnico em Agropecuária ou área correlata.

Leia-se:

2) Os documentos exigidos para o envio são os seguintes:

a) RG e CPF;

b) Comprovante de endereço;

c) Certificado, histórico escolar ou declaração de conclusão do de curso de graduação.

d) Comprovante de cumprimento das obrigações eleitorais e militares;

e) Formação mínima exigida de acordo com o curso escolhido:

• Técnico em Tradução e Interpretação em Libras: Graduação em Libras/Letras-Libras;

graduação em qualquer área acompanhada de curso em Tradução e Interpretação em

Libras. Além disso, o candidato ao encargo de professor mediador presencial do curso

técnico  em  Tradução  e  Interpretação  em  Libras  deverá  participar  de  entrevista

classificatória e eliminatória para fins de comprovação de proficiência, conforme o Edital

464/2016.

•  Técnico em Agropecuária:  possuir  diploma de curso superior ou estar matriculado e

frequente em curso superior de Agronomia, Engenharia Agrícola e Ambiental; ou curso

técnico em Agropecuária ou área correlata.

II – Os demais itens permanecem sem alterações.

Montes Claros, 17 de março de 2017.

Prof. Antônio Carlos Soares Martins

Diretor de Educação a Distância do IFNMG
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