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EDITAL Nº 474, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 

 

 

2ª RETIFICAÇÃO 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE BOLSISTA PARA FORMAÇÃO DE CADAS-

TRO DE RESERVA PARA O ENCARGO DE PROFESSOR MEDIADOR A DISTÂNCIA 

PARA ATUAR NO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EM-

PREGO-PRONATEC/BOLSA FORMAÇÃO/MEC/IFNMG. 

 

 

O INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG) torna pública 2ª 
RETIFICAÇÃO do Edital nº 465, de 25 de novembro de 2016, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

 

I – Onde se lê: 

 

3.2.1 O valor final mensal poderá sofrer alterações para mais ou para menos, a depender 

da quantidade efetiva de dias úteis trabalhados no mês. 

3.2.2 Aos candidatos que não têm vínculo efetivo com o Serviço Público será permitida a 

participação neste Processo Seletivo, porém devem estar cientes de que o pagamento da 

bolsa terá incidência de obrigações tributárias e contributivas, conforme legislação vigente. 

 

Leia-se: 

 

3.2.1 O valor final mensal poderá sofrer alterações para mais ou para menos, a depender 

da quantidade efetiva de dias úteis trabalhados no mês. 

3.2.2 Aos candidatos que não têm vínculo efetivo com o Serviço Público será permitida a 

participação neste Processo Seletivo, porém devem estar cientes de que o pagamento da 

bolsa terá incidência de obrigações tributárias e contributivas, conforme legislação vigente. 



3.2.3 Os servidores das redes públicas de educação profissional, científica e tecnológica 

perceberão remuneração paga através da modalidade “bolsa”, baseado na Nota 

Informativa nº 69/2015/DIR/SETEC/MEC, que trata do disciplinado no artigo 9º, § 1º, da Lei 

nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, enquanto que os profissionais que não pertencem ao 

quadro de servidores das redes públicas de educação profissional, científica e tecnológica 

serão remunerados por meio da modalidade “prestação de serviços de pessoas físicas”. 

3.2.4 Sobre o valor da bolsa dos profissionais que não pertencem ao quadro de servidores 

das redes públicas de educação profissional, científica e tecnológica haverá descontos de 

impostos (INSS, ISS, Imposto de Renda ou outros encargos legais), conforme estabelecido 

na Lei nº 12.816/2013. 

 

II – Os demais itens permanecem sem alteração. 

 

 

Montes Claros-MG, 30 de novembro de 2016. 
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