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1º CONVITE 

 

RETIFICAÇÃO II 
 

 
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE 

MINAS GERAIS, por intermédio do Centro de Referência em Formação e Educação a 

Distância (CEAD), convida, nos termos do Edital nº 380, de 05 de Novembro de 2018, 

referente ao Processo Seletivo Simplificado de Bolsista para Formação de Cadastro de 

Reserva para o encargo de TUTOR  a fim de atuar nos cursos de Formação Inicial e 

Continuada (FIC), na modalidade de Educação a distância, a serem ofertados pelo Centro 

de Referência em Formação e Educação a Distância – CEAD/IFNMG, para  

preenchimento de vagas remanescentes no polo CEAD/Montes Claros: 

 

Onde se lê: 

 
k) Contagem de tempo de serviço como professor formador ou declaração da instituição 

ou carteira de trabalho que comprove o tempo de docência (exceto estágio). Documentos 

sem timbre e carimbo da instituição de ensino não serão aceitos, (é de responsabilidade 

do candidato enviar declaração para comprovação). Será atribuído 01 (um) ponto para 

cada  MÊS na docência, em qualquer modalidade e nível de Educação, devidamente 

comprovada. Será levado em consideração o tempo de exercício em tutoria (presencial e 

a distância). Não serão pontuados períodos concomitantes em diferentes atividades bem 

como o tempo de experiência comprovada neste item não poderá ser utilizado para fins 

de pontuação em qualquer outro item/critério. 

 



 

 
 

 

Leia-se: 

 

k) Contagem de tempo de serviço na função de tutor. Documentos sem timbre e carimbo 

da instituição de ensino não serão aceitos, (é de responsabilidade do candidato enviar 

declaração para comprovação). Será atribuído 01 (um) ponto para cada  MÊS na função. 

Não serão pontuados períodos concomitantes, bem como o tempo de experiência 

comprovada neste item não poderá ser utilizado para fins de pontuação em qualquer 

outro item/critério. 

 

 

Montes Claros, 07 de Janeiro de 2019. 

 

Prof. Antônio Carlos Soares Martins 

Diretor de Educação a Distância do IFNMG 

 
 

 

 

Os demais itens permanecem sem alteração. 

 

 

 

 

 


