
 

 
Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
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Diretoria de Educação a Distância 

RETIFICAÇÃO II 

(CONVOCAÇÃO – PRIMEIRA CHAMADA) 

 
 
EDITAL Nº 214 DE 23 DE JUNHO DE 2017. SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE TUTOR 
PRESENCIAL PARA ATUAR NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM GESTÃO 
EM SAÚDE NA MODALIDADE A DISTÂNCIA – SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO 
BRASIL (UAB). 
 
 
I - ONDE LÊ-SE:  
 

(…) 
 
1 - DA CONVOCAÇÃO 

1.1 A lista dos candidatos convocados em primeira chamada está anexa a este documento 

(Anexo I). 

1.2 O candidato convocado deverá enviar toda a documentação digitalizada abaixo 

relacionada ao e-mail selecaotutor.ifnmguab@gmail.com no período de 14 à 17/07/2017. 

a) Documento de identificação com foto; 

b) CPF; 

b) Comprovante de endereço; 

c) Diploma de graduação ou declaração de conclusão de graduação (conforme quadro 2 do 

Edital nº 214/2017); 

d) Histórico escolar de graduação; 

d) Certificado de Pós-graduação Lato sensu ou declaração de conclusão do curso (conforme 

quadro 2 do Edital nº 214/2017); 

e) Contracheque ou declaração da instituição ou carteira de trabalho que comprove, no 

mínimo, 01(um) ano de experiência como docente ou tutor; 

f) Contracheque, declaração da instituição ou carteira de trabalho que comprove a experiência 

em tutoria a distância ou presencial em curso de graduação ou especialização Lato Sensu na 

modalidade a distância; 

f) Cópia de todos os documentos que comprovem a pontuação obtida, de acordo Tabela de 

Pontuação (Quadro 4 do Edital 214/2017); 

g) Formulário de relação de documentos apresentados para comprovação de pontuação 
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obtida (Anexo II desta chamada). 

1.3 – O e-mail que encaminhado com os documentos deve estar com a Identificação do edital, 

cargo/função, polo e curso identificado no assunto.  

Exemplo:  Assunto: Documentos EDITAL 214/2017 – Tutor Presencial – Mantena - 

Pós-graduação. 

1.4 - O Resultado da análise da documentação será divulgado até o dia 18/07/2017. 

 (…) 
 
 
I – LEIA-SE:  
 

(…) 
 
1 - DA CONVOCAÇÃO 

1.1 A lista dos candidatos convocados em primeira chamada está anexa a este documento 

(Anexo I da 1ª Chamada). 

1.2 O candidato convocado deverá enviar toda a documentação digitalizada abaixo 

relacionada ao e-mail selecaotutor.ifnmguab@gmail.com no período de 14 à 19/07/2017. 

a) Documento de identificação com foto; 

b) CPF; 

b) Comprovante de endereço; 

c) Diploma de graduação ou declaração de conclusão de graduação (conforme quadro 2 do 

Edital nº 214/2017); 

d) Histórico escolar de graduação; 

d) Certificado de Pós-graduação Lato sensu ou declaração de conclusão do curso (conforme 

quadro 2 do Edital nº 214/2017); 

e) Contracheque ou declaração da instituição ou carteira de trabalho que comprove, no 

mínimo, 01(um) ano de experiência como docente ou tutor; 

f) Contracheque, declaração da instituição ou carteira de trabalho que comprove a experiência 

em tutoria a distância ou presencial em curso de graduação ou especialização Lato Sensu na 

modalidade a distância; 

f) Cópia de todos os documentos que comprovem a pontuação obtida, de acordo Tabela de 

Pontuação (Quadro 4 do Edital 214/2017); 

g) Formulário de relação de documentos apresentados para comprovação de pontuação 
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obtida (Anexo II da 1ª chamada). 

1.3 – O e-mail que encaminhado com os documentos deve estar com a Identificação do edital, 

cargo/função, polo e curso identificado no assunto.  

Exemplo:  Assunto: Documentos EDITAL 214/2017 – Tutor Presencial – Mantena - 

Pós-graduação. 

1.4 - O Resultado da análise da documentação será divulgado até o dia 20/07/2017. 

 (…) 
 

II- Os demais itens permanecem sem alteração. 
 

Montes Claros/MG, 18 de Julho de 2017. 

 
 
 

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


