
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

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

EDITAL Nº 365, DE 19 DE SETEMBRO DE 2016

RETIFICAÇÃO

SELEÇÃO INTERNA PARA  CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO  LATO SENSU EM  ADMINIS-
TRAÇÃO PÚBLICA

O  INSTITUTO  FEDERAL  DO  NORTE  DE  MINAS  GERAIS  (IFNMG),  por  intermédio  da
Diretoria de Educação a Distância, torna pública RETIFICAÇÃO do Edital nº 364, de 16 de
setembro de 2016, que passa a vigorar com a seguinte redação:

I – Onde se lê:

2.2. Após a convocação, o candidato deverá se dirigir à Diretoria de Educação a Distância na

rua Santa Terezinha, 45 – B. Cidade Nova – Montes Claros/MG, no período de  20 a 11 de

setembro de 2016, de 8:00 às 12:00(responsável pelo recebimento: Elmer Sena) e 13:00 às

17:00 horas(responsável pelo recebimento: Amanda Murta), e apresentar todos os documentos

comprobatórios relacionados abaixo, conforme o Edital Nº 337/2016:

1. Original e cópias de RG e CPF;

2. Comprovante de endereço;

3. Original e cópia de diploma de graduação, histórico escolar ou declaração de conclusão
de curso;

4. Documentos  comprobatórios  de  que  atende  as  exigências  mínimas  para  assumir  o
cargo;

5. Original e cópia de contracheque ou declaração da instituição ou carteira de trabalho
que comprove, no mínimo, 01(um) ano de experiência como docente, para o encargo de
Coordenador de Curso;

6. Original e cópia do comprovante de cumprimento das obrigações eleitorais e militares;

7. Comprovação de que é servidor efetivo do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais;
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8. Documentos  que  comprovam os  critérios  declarados  na  TABELA DE PONTUAÇÃO,
obtida no processo classificatório, discriminados em sequência de critérios;

9. Anexos 1 e 2 devidamente preenchidos e assinados. 

Leia-se:

2.2. Após a convocação, o candidato deverá se dirigir à Diretoria de Educação a Distância na

rua Santa Terezinha, 45 – B. Cidade Nova – Montes Claros/MG, no período de  20 a 21 de

setembro de 2016, de 8:00 às 12:00(responsável pelo recebimento: Elmer Sena) e 13:00 às

17:00 horas(responsável pelo recebimento: Amanda Murta), e apresentar todos os documentos

comprobatórios relacionados abaixo, conforme o Edital Nº 337/2016:

1. Original e cópias de RG e CPF;

2. Comprovante de endereço;

3. Original e cópia de diploma de graduação, histórico escolar ou declaração de conclusão
de curso;

4. Documentos  comprobatórios  de  que  atende  as  exigências  mínimas  para  assumir  o
cargo;

5. Original e cópia de contracheque ou declaração da instituição ou carteira de trabalho
que comprove, no mínimo, 01(um) ano de experiência como docente, para o encargo de
Coordenador de Curso;

6. Original e cópia do comprovante de cumprimento das obrigações eleitorais e militares;

7. Comprovação de que é servidor efetivo do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais;

8. Documentos  que  comprovam os  critérios  declarados  na  TABELA DE PONTUAÇÃO,
obtida no processo classificatório, discriminados em sequência de critérios;

9. Anexos 1 e 2 devidamente preenchidos e assinados. 

II – Os demais itens permanecem sem alteração.

Montes Claros-MG, 19 de setembro de 2016.

Prof. Antônio Carlos Soares Martins

Diretor de Educação a Distância/IFNMG
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