
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

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

CONVOCAÇÃO - PRIMEIRA CHAMADA 

EDITAL  Nº  18,  DE  24  DE  JANEIRO  DE  2017  REFERENTE  AO  PROCESSO  DE

SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE COORDENADOR DE CURSO PARA ATUAR NO CURSO

SUPERIOR DE LICENCIATURA EM LETRAS/LIBRAS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA

– SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)

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

MINAS GERAIS-IFNMG,  por  intermédio  da  Diretoria  de  Educação  a  Distância,  torna

pública  lista  de  convocação  de  primeira  chamada  de  candidatos  classificados  no

processo seletivo do encargo de Coordenador de Curso, a fim de atuar no curso superior

de  Licenciatura  em  Letras/Libras na  modalidade  a  distância  -  Sistema  Universidade

Aberta do Brasil UAB, a ser ofertado pelo Centro de Referência em Formação e Educação

a Distância  -  CEAD do IFNMG, atendendo à  necessidade temporária  de  excepcional

interesse público, conforme segue:

1 DA CONVOCAÇÃO DA PRIMEIRA CHAMADA

1.1-  A  lista  dos  candidatos  convocados  em  primeira  chamada  está  anexa  a  este

documento.

1.2- 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 ,  nos dias 09 e 10

de fevereiro de 2017 das 14h às 17h, e apresentar todos os documentos comprobatórios

abaixo em envelope :

a) Original e cópias de RG e CPF.

b) Comprovante de endereço.

c) Original  e  cópia  de  diploma de  graduação,  histórico  escolar  ou  declaração  de

conclusão de graduação.

d) Original e cópia de certificado de Pós-graduação Stricto Sensu, histórico escolar ou

declaração de conclusão do curso.

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



trabalho que comprove, no mínimo, 01(um) ano de experiência como docente ou

coordenador.

f) Todos os documentos que comprovem a pontuação obtida, de acordo Tabela de

Pontuação.

g) Formulário de Cadastramento de Bolsistas da Universidade Aberta do Brasil, que

será preenchido no momento da entrega da documentação.

h) Declaração de que não recebe nenhuma outra bolsa de fomento governamental ou

institucional, em  conformidade  com  os  impedimentos  impostos  pela Lei  no

11.273/2006 e a Portaria CAPES nº 183/ 2016, que será assinada no momento da

entrega da documentação.

I)  Comprovante  de  proficiência  em Libras,  conforme o  item 4.2.2  ou  4.2.3  do

edital.

1.3 O candidato no ato da entrega da documentação deve trazer toda a documentação

original para verificação, e na impossibilidade desta, todos os documentos devem estar

obrigatoriamente autenticados em cartório.

1.4 Não será aceito o envio de documentação via Correios ou qualquer outro meio, o

próprio candidato deverá comparecer ou terceiro que o represente mediante procuração

simples, com a apresentação de documento de identificação com foto do procurador.

1.5 O candidato selecionado deverá cumprir  sua carga horária semanal  no Centro de

Referência em Formação e Educação a Distância – CEAD/IFNMG, conforme o previsto

pelo edital.

Montes Claros, 07 de fevereiro de 2017

Antônio Carlos Soares Martins

Diretor de Educação a Distância/IFNMG



ANEXO 

EDITAL Nº 18, DE 24 DE JANEIRO DE 2017

PRIMEIRA  CHAMADA

CANDIDATOS CONVOCADOS

COORDENADOR DE CURSO PARA ATUAR NO CURSO SUPERIOR DE

LICENCIATURA EM LETRAS-LIBRAS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA – SISTEMA

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)

Classif. Inscrição Nome Situação

1º 27634 JOELI DE OLIVEIRA MOTA Apresentar documentos

2º 27807 JOELI TEIXEIRA ANTUNES Apresentar documentos

* No dia 13/02/2016 o resultado da análise será publicado e o classificado convocado para

o inicio dos trabalhos.


