
 
 
 

Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal do Norte de Minas Gerais 
Diretoria de Educação a Distância 

 

6ª CHAMADA PÚBLICA  

(EDITAL Nº25, 30 DE JANEIRO DE 2017) 

 

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

MINAS GERAIS CONVOCA para Seleção simplificada de Tutor Presencial para atuar no 

polo de Januária, no Curso Superior de Licenciatura em Letras/LIBRAS na Modalidade 

a Distância – Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) para preenchimento de 

vagas remanescentes e formação de cadastro de reserva de vaga. 

 

 1 DOS PRÉ-REQUISITOS DO (A) CANDIDATO (A)  

1.1 Serão deferidas as inscrições para candidatos que cumpram todas as condições 

gerais e específicas descritas abaixo: 

a) Possuir graduação em Letras/LIBRAS; 

a.1) Não havendo candidato com a formação no item 'a', a formação deverá ser em 

Letras/Português, Letras/Inglês ou Letras/Espanhol com prioridade para quem tenha 

cursado pelo menos dois anos do curso de Letras LIBRAS como segunda graduação; 

a.2) Não havendo candidato com a formação no item 'a' ou “a.1”, a formação deverá ser 

em Pedagogia com prioridade para quem tenha cursado pelo menos dois anos do curso 

de Letras LIBRAS como segunda graduação; 

a.3) Não havendo candidato com a formação no item 'a', “a.1” e “a.2”, a formação deverá 

ser em qualquer outra graduação com prioridade para quem tenha cursado pelo menos 

dois anos do curso de Letras LIBRAS como segunda graduação; 

b) Possuir proficiência comprovada em Prolibras como tradutor/intérprete de LIBRAS;  

c) Não havendo candidato com proficiência comprovada em Prolibras, a comprovação 

como tradutor/intérprete de LIBRAS deverá ser em CAS;  

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

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

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

informação e da comunicação; 



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

com a Lei no 11.273/2006; 

g) Ter disponibilidade para cumprimento da carga horária de 20 horas semanais. O horário 

e local de atendimento do tutor presencial será estabelecido pela Coordenação do Curso 

conforme a necessidade do curso.  

 

2 DA INSCRIÇÃO 

2.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente mediante o preenchimento da ficha de 

inscrição em anexo (ANEXO 1) e o envio da mesma ao e-mail     

selecaotutor.uabifnmg@gmail.com, acompanhada da cópia digitalizada da seguinte 

documentação:  

a) Original e cópia de RG e CPF;  

b) Comprovante de endereço;  

c) Original e cópia de diploma de graduação e histórico escolar de Letras/LIBRAS; 

d) Original e cópia de diploma de graduação e histórico escolar de Letras/Português ou 

Letras/Inglês ou Letras/Espanhol, caso não possua a formação do item 'a' especificado 

nos Pré-requisitos; 

e) Original e cópia de diploma de graduação e histórico escolar em Pedagogia, caso não 

possua a formação dos itens 'a' e 'a.1' especificados nos Pré-requisitos; 

f) Original e cópia de diploma e histórico escolar de qualquer graduação, caso não possua 

a formação dos itens 'a', 'a.1' e 'a.2' especificados nos Pré-requisitos; 

g) Original e cópia de declaração ou histórico parcial escolar que comprove que o 

candidato tenha cursado pelo menos dois anos de Letras LIBRAS; 

h) Original e cópia de Certificado de conclusão de especialização Lato Sensu em LIBRAS 

e histórico escolar; 

i) Original e cópia de Certificado de conclusão de especialização Lato Sensu na área de 

ensino/educação e histórico escolar no caso de não possuir a formação especificada no 

item 2, subitem 2.1, alínea d; 

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

que comprove, no mínimo, 1(um) ano de experiência como docente ou tutor;  

l) Original e cópia do Certificado de Proficiência como tradutor/intérprete de LIBRAS ou a 

comprovação como tradutor/intérprete de LIBRAS em CAS. 
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3. DO CRONOGRAMA DE SELEÇÃO 

3.1 O processo de seleção/classificação dos candidatos passará por: 

a) Análise documental, sendo deferida a inscrição de quem atender os pré-requisitos do 

item 1 dessa chamada; 

b) Entrevista, se for o caso:  

b.1) Os candidatos com as inscrições deferidas e que comprovarem proficiência Prolibras 

ou CAS, serão dispensados da entrevista pelo item 8. do edital n. 25, de 30/01/2017.  

b.2) Os candidatos com as inscrições deferidas e que não comprovarem proficiência 

Prolibras ou CAS, poderão ser convocados para entrevista com a coordenação do curso 

de Letras/LIBRAS a ser realizada por meio dos aplicativos de videoconferência, Skype ou 

Google Hangouts.  

3.2 2.1 Os candidatos deverão encaminhar toda a documentação digitalizada por e-mail 

selecaotutor.uabifnmg@gmail.com, conforme cronograma abaixo (Quadro 1): 

 

Quadro 1-  Cronograma de seleção de Tutor Presencial – Chamada Pública. 

ITEM DESCRIÇÃO  DATAS/PERÍODOS 

3.1.1  Publicação da Chamada Pública 28/07/2017 

3.1.2  
Envio de documentação pelo e-mail 

selecaotutor.uabifnmg@gmail.com 
28/07/2017 à 
02/08/2017 

3.1.3 Divulgação do resultado da análise da documentação Até dia 04/08/2017 

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO 

4.1 O processo seletivo não terá fase eliminatória. Todos os candidatos que tiverem 

inscrição homologada, conforme item 1.1 deste edital, serão classificados em lista única. 

4.2 Em caso de empate entre candidatos, serão observados os critérios abaixo na ordem 

em que se apresentam: 

4.2.1 Certificação de proficiência em nível federal (ProLibras); 

4.2.2 Certificação de proficiência em nível estadual (CAS); 

4.2.3 Especialização Lato Sensu em LIBRAS; 

4.2.4 Especialização Lato Sensu na área de Educação; 

4.2.5 Candidato com maior experiência como docente ou tutor na área de LIBRAS; 

4.2.6 Candidato mais idoso.  
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5. DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 

5.1 A lista dos candidatos inscritos será homologada pelo CEAD/IFNMG e publicada no 

endereço eletrônico: http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo/view/138, conforme 

cronograma estabelecido no item 3 deste edital. 

 

6 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

6.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento das instruções contidas neste 

Edital e na expressa concordância com os seus termos. 

6.2 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. 

6.3 Os candidatos classificados neste edital, poderão ser chamados quando se 

caracterizar a necessidade. 

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

fraudulento, meio ilícito ou proibido. 

6.5 A forma de concessão da retribuição financeira pelo exercício da tutoria a distância, 

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. 

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

 

 

 

Montes Claros, 28 de julho de 2017. 

 

Prof. Antônio Carlos Soares Martins  
Diretor da Diretoria de Educação a Distância/IFNMG  
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ANEXO I  

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
CHAMADA PÚBLICA: CONVITE VAGAS REMANESCENTES 

 

( Pós EDITAL Nº 025, DE 30 DE JANEIRO DE 2017) 

ENCARGO: Tutor Presencial do Curso de Letras LIBRAS – UAB/IFNMG  

POLO  JANUÁRIA 

Nome  
 
 

Data de Nascimento  

RG  

CPF  

Formação (graduação, 
pós-graduação) 

 
 
 
 
 

Endereço  
 

E-mail  

Telefones/WhatsApp  
 

Tempo de experiência apresentado por e-mail e comprovado através de documentação: 
 
 
 
 
 

DECLARO, sob minha inteira responsabilidade, serem exatas e verdadeiras as informações aqui 

prestadas, sob pena de responsabilidade administrativa civil e penal. 

 
 ___________________, _______ de _______________ de 2017 
 

 _________________________  
Assinatura  

 

 


