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Diretoria de Educação a Distância

13º CONVITE VAGA REMANESCENTE-MEDIOTEC

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS
GERAIS, por intermédio da diretoria de Educação à Distância, convida, nos termos do edital nº
210/2017, de 23 de junho de 2017, à seleção para reserva de vagas para o encargo de PROFESSOR
MEDIADOR PRESENCIAL para atuar nos curso técnicos do Mediotec,custeados pelo Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, no âmbito da Bolsa-Formação,
para preenchimento de vaga remanescente no município abaixo discriminado:

Município Encargo Curso Carga
Horária

Nº de
vagas

CHAPADA GAÚCHA Professor Mediador Presencial Técnico em Informática
para a Internet

Até 20 horas
semanais

01

ATENÇÃO

 Leia atentamente o edital IFNMG 210/2017 de 23 de junho de 2017 que trata sobre a seleção do
encargo para oMediotec e suas retificações no site: http://ead.ifnmg.edu.br ;

 Os documentos deverão ser entregues no seguinte endereço:

 IFNMG-Campus Arinos-Rodovia MG 202,km 407,Arinos/Buritis-Arinos-MG -
Secretaria da EAD, exclusivamente, nos dias 28 e 29/01/2019 de 08:00 as 11:00 e
14:00 às 17:00 horas.

 Os documentos e anexos exigidos são os mesmos que constam no edital nº 210 de 23 de junho de
2017 que devem ser entregues em envelope lacrado,de acordo com o Anexo 7 do referidoedital.

 Não poderão concorrer a vaga ao ecargo de Professor Mediador Presencial, o candidato que já
teve vínculo com o programa no referido encargo e tenha sido notificado ou desligado do programa
por não cumprimento das atribuições do encargo.

 A análise acontecerá por ordem de horário de RECEBIMENTO dos documentos, isto
significa que o primeiro que for classificado, será chamado. Os demais serão chamados
quando houver disponibilidade de vagas.

Arinos, 25 de janeiro de 2019.

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

Prof.Elias R. O. Filho
Diretor – Campus Arinos

Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – IFNMG

Josedir Lopes de Araújo
Coordenador Adjunto – CampusArinos

http://ead.ifnmg.edu.br/
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