
 

 
Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais 

Diretoria de Educação a Distância 

EDITAL Nº 251 DE 09 DE OUTUBRO DE 2015. 

SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE TUTOR PRESENCIAL PARA ATUAÇÃO NO CURSO 

TÉCNICO EM TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 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 abertura das inscrições ao processo de formação de cadastro de reserva para a função de 

tutor presencial, a fim de atuar no curso técnico em Tradução e Interpretação de Língua 

Brasileira de Sinais na modalidade a distância, atendendo à necessidade temporária de 

excepcional interesse público, conforme segue: 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1 O processo de formação de cadastro será regido por este Edital; 

1.2 Ao efetivar a inscrição, o candidato declara estar ciente do conteúdo deste Edital e acata 

na íntegra as suas disposições; 

1.3 A participação no Programa do presente Edital não implicará redução das atividades 

normalmente desempenhadas pelo candidato na sua Instituição de origem; 

1.4 Não é permitido acúmulo de bolsas no Sistema de Gestão de Bolsas – SGB do FNDE, 

portanto candidatos já participantes de outros programas de fomento a estudo e pesquisa do 

Governo Federal com bolsas do FNDE, deverão estar atentos para evitar a sobreposição de 

períodos de vinculação entre os programas; 

1.5 O (a) candidato (a) que, por qualquer motivo, deixar de atender às normas e às 

recomendações estabelecidas será automaticamente eliminado desta seleção; 

1.6  Dúvidas e informações poderão ser encaminhadas para o e-mail 

redeetecbrasil@ifnmg.edu.br. 



 
2. DO CADASTRO DE RESERVA 
2.1 Este Edital destina-se à formação de cadastro de reserva de vagas para atender as 

necessidades na tutoria presencial para atuar no curso técnico em Tradução e Interpretação 

de Língua Brasileira de Sinais a ser oferecido pelo Instituto Federal do Norte de Minas. 

2.2 A quantidade de cursos e vagas por polo será estabelecida conforme a necessidade de 

cada oferta do curso. 

3. DOS PRÉ-REQUISITOS DO (A) CANDIDATO (A) 
3.1 Serão deferidas as inscrições para candidatos que cumpram todas as condições gerais e 

específicas descritas abaixo: 

a) Ensino Médio completocom proficiência comprovada como tradutor/intérprete de Libras; 

b) Possuir experiência, de no mínimo 1 (um) ano, no exercício da docência comprovada 

(contracheque, declaração da instituição em papel timbrado ou carteira de trabalho), de 

acordo com o inciso II do artigo 2º da Lei no 11.273/2006; 

c) Ter disponibilidade de 20 horas semanais, sendo destas, 4 (quatro horas) no dia do 

encontro presencial da turma de sua responsabilidade; 

d) Ter conhecimento e habilidade na utilização da internet e ferramentas tecnológicas da 

informação e da comunicação; 

e) Não receber nenhuma outra bolsa de fomento governamental ou institucional, de acordo 

com a Lei no 11.273/2006; 

 
4. DO CRONOGRAMA DE SELEÇÃO 
A seleção dos candidatos a tutores para os Cursos Técnicos da Rede e-Tec Brasil/FNDE 
seguirá o cronograma abaixo. 
ITEM DESCRIÇÃO DATAS/PERÍODOS 

4.1 Publicação do edital 09/10/2015 

4.2 Período das Inscrições 13/10/2015 a 18/10/2015 

4.3 Resultado Preliminar 19/10/2015 

4.4 Recursos 20/10/2015 

4.5 Homologação e Publicação do resultado 21/10/2015 
 
5. DAS INSCRIÇÕES 
5.1 O período das inscrições é de 13/10/2015 a 18/10/2015. 

5.2 As inscrições serão realizadas exclusivamente mediante o preenchimento de formulário 

eletrônico disponibilizado no portal da Diretoria de Educação a Distância do IFNMG 

(http://ead.ifnmg.edu.br.), tendo o dia 18/08/2015 o prazo final para inscrição. 

http://ava.ifnmg.edu.br/
http://ava.ifnmg.edu.br/
http://ava.ifnmg.edu.br/
http://ava.ifnmg.edu.br/


 

5.3 Cada candidato poderá realizar inscrição para apenas 1 (um) polo de apoio presencial 
constante no anexo I. 

5.4 O candidato, ao efetivar sua inscrição, declara acatar, na íntegra, as normas deste edital. 

6. DA CLASSIFICAÇÃO 
6.1. O processo seletivo não terá fase eliminatória. Todos os candidatos que tiverem inscrição 

homologada, conforme item 3.1 deste edital, serão classificados em lista única obedecendo 

ao seguinte critério: 

6.1.1 Experiência profissional comprovada como tradutor/intérprete de Língua 

Brasileira de Sinais. 

6.2. Em caso de empate entre candidatos, serão observados os critérios abaixo na ordem em 

que se apresentam: 

6.2.1 Certificação de proficiência em nível federal (ProLibras);  

6.2.2 Certificação de proficiência em nível estadual (CAS);  

6.2.3 Candidato mais idoso. 

6.3. No momento do preenchimento do formulário de inscrição, o candidato deverá informar o 

tempo de experiência como tradutor/intérprete de Língua Brasileira de Sinais, em dias. 

7. DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 
7.1 A lista dos candidatos inscritos será homologado 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 item 4. 

8. DO RECURSO 
8.1. O candidato poderá apresentar recurso ao resultado preliminar, conforme a data descrita 

no item 4.4. 

8.2. Os recursos deverão ser encaminhados unicamente através de formulário eletrônico que 

será disponibilizado no sítio eletrônico http://ead.ifnmg.edu.br. 

8.3. Os recursos serão apreciados e julgados no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

8.4. Não serão aceitos recursos, via postal, via fax e/ou via correio eletrônico e tampouco será 

aceito recurso extemporâneo, inconsistente, que não atenda às exigências e/ou fora de 

qualquer uma das especificações estabelecidas no presente Edital. Os recursos assim 

recebidos serão preliminarmente indeferidos. 

8.5. Em hipótese alguma será aceito revisão de recurso ou recurso de recurso. 

http://ava.ifnmg.edu.br/
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9 DA CONVOCAÇÃO 
9.1 A convocação de candidatos para exercerem a função de tutor ocorrerá mediante o 

surgimento de vagas, observando-se a formação dos inscritos para melhor atender à 

necessidade dos cursos ofertados pelo IFNMG; 

9.2 Havendo desligamento do tutor, facultar-se-á à Diretoria de Educação a Distância do 

IFNMG, substituí-lo convocando outro candidato inscrito, observando os requisitos 

necessários para a função; 

9.3 No ato da convocação, será requerido ao candidato apresentar todos os documentos 

comprobatórios relacionados abaixo,  observando o prazo estabelecido pela Diretoria de 

Educação a Distância: 

a) Original e cópias de RG e CPF; 

b) Declaração de disponibilidade de carga horária preenchida e assinada, disponível no 

Anexo II; 

c) Original e cópia do documento de comprovação de conclusão do Ensino Médio; 

d) Original e cópia de contracheque ou declaração da instituição ou carteira de trabalho 

que comprove, no mínimo, 01(um) ano de experiência como docente. 

10. DA CAPACITAÇÃO 
10.1. O curso de capacitação de tutores será realizado conforme cronograma e local 

oportunamente definidos e divulgados, sendo obrigatória a participação. 

10.2. O candidato convocado que não participar do curso de capacitação, por qualquer 

motivo, ou obtiver frequência inferior a 80% da carga horária, será automaticamente 

substituído pelo candidato seguinte, obedecendo à ordem de classificação. 

11. DA CARGA HORÁRIA 
11.1. A carga horária de trabalho do tutor é de 20 horas semanais e será distribuída conforme 

cronograma estabelecido previamente pelas coordenações dos cursos. 

11.2 A referida carga horária será cumprida no polo para o qual o candidato fez sua inscrição. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
12.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento das instruções contidas neste Edital 

e que expressamente concorda com os seus termos. 

12.2 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. 

 



 

12.3 Os candidatos classificados neste edital, poderão ser chamados quando se caracterizar 

a necessidade. 

12.4 Em qualquer etapa do processo seletivo será excluído o candidato que utilizar meio 

fraudulento, meio ilícito ou proibido. 

12.5 A forma de concessão da retribuição financeira pelo exercício da tutoria presencial, 

atribuições, vedações quanto à vinculação ou exercício da tutoria e requisitos para vinculação 

como bolsista são determinados pela Resolução CD/FNDE No 18, de 16 de junho de 2010. 

12.6 Este processo seletivo terá validade de 1 ano, prorrogável por igual período. 

Montes Claros/MG, 9 de outubro de 2015. 

Prof. Antônio Carlos Soares Martins 

Diretor de Educação a Distância/IFNMG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

 

POLOS DE APOIO PRESENCIAL 
ALMENARA CAMPUS IFNMG 
ARAÇUAÍ CAMPUS IFNMG 
ARINOS CAMPUS IFNMG 

BOCAIÚVA POLO AVANÇADO 
BURITIZEIRO POLO AVANÇADO 
DIAMANTINA CAMPUS IFNMG 
ESPINOSA POLO AVANÇADO 
JANAÚBA CAMPUS IFNMG 
JANUÁRIA CAMPUS IFNMG 

MONTES CLAROS POLO AVANÇADO 
PORTEIRINHA CAMPUS IFNMG 

SALINAS CAMPUS IFNMG 
TEÓFILO OTONI CAMPUS IFNMG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA  

Eu, ____________________________________________________________, 

portador (a) do CPF: _________________________, declaro que tenho disponibilidade de 20 

horas semanais para atuar como bolsista do programa Rede e-Tec Brasil, junto à Diretoria de 

Educação a Distância do IFNMG, sem prejuízo de minhas funções normais na Instituição de 

origem. 

Declaro ainda, a inteira responsabilidade pelas informações contidas nesta 

declaração, e estar ciente de que a omissão ou a apresentação de informações e ou 

documentos falsos ou divergentes implicam na minha exclusão do programa, além das 

medidas judiciais cabíveis. 

Local e data: ______________________________, _____ de _____________de 20____.  

_____________________________________________  

Assinatura 
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