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EDITAL Nº 32, DE 24 DE FEVEREIRO  DE 2017 

CHAMADA PÚBLICA EaD/ 01/2017

O Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Norte  de  Minas  Gerais  –  Campus

Januária, por intermédio do seu Diretor Geral e da  Diretoria de Educação a Distância, no uso de

suas atribuições legais,  CONVIDA, nos termos do edital nº.  464/2016, de 25 de novembro de

2016, referente ao processo seletivo simplificado de bolsista para formação de cadastro de reserva

para o encargo de professor mediador presencial para atuar no PROGRAMA NACIONAL DE

ACESSO  AO  ENSINO  TÉCNICO  E  EMPREGO-PRONATEC/BOLSA

FORMAÇÃO/MEC/IFNMG, para preenchimento de vagas remanescentes,  conforme descrição

abaixo: 

I – POLO, CURSO E VAGAS

POLO AVANÇADO DE TEJUCO
Curso: Formação exigida para o encargo* Vagas 
Técnico em Informática  para Internet Possuir  diploma  de  curso  superior  ou  estar

matriculado  e  frequente  em  curso  superior  de
Ciências  da  Computação,  Engenharia  da
Computação,  Sistemas  de  Informação,  Informática,
Processamento de Dados, Análise e Desenvolvimento
de  Sistemas;  Tecnólogo  em  Análise  e
Desenvolvimento de Sistemas; ou curso técnico em
Informática ou área correlata

Cadastro
Reserva 

*De acordo com o Anexo I do Edital nº 464/2016.   

II- INSCRIÇÃO

1.0 Os interessados ao encargo deverão encaminhar documentos e/ou recursos para o e-email
assistentepoloeadjanuaria@gmail.com, de acordo com o cronograma abaixo: 

CRONOGRAMA DATA LIMITE
Envio de toda a documentação digitalizada para o e-mail indicado no tópico
1.0 item I deste edital. 

06/03/2017

Divulgação do resultado preliminar da análise da documentação recebida 09/03/2017
Recurso do resultado preliminar 10/03/2017
Divulgação do resultado final 11/03/2017

mailto:assistentepoloeadjanuaria@gmail.com


III - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CLASSIFICAÇÃO

2.0 Os documentos  a serem enviados para análise  são os seguintes: 

2.1 RG e CPF;

2.2 Certificado ou diploma ou histórico escolar ou declaração que comprove a área de formação
exigida no Anexo 1 do Edital Nº464/2016, e suas retificações; 

2.3 Certificado ou diploma, histórico escolar ou declaração de conclusão de curso de graduação,
especialização, mestrado ou doutorado ;

2.3 Contagem de tempo de serviço em docência ou declaração da instituição em que comprove o
tempo de docência; 

2.4  Declaração  de  Experiência  Profissional  comprovada  pela  atuação  no  Pronatec  (Bolsa-
Formação,  Rede  e-Tec  Brasil  ou  Idiomas  sem  fronteiras  (Inglês  ou  Espanhol)  como:  Apoio
Pedagógico,  Administrativo  ou  Financeiro,  Coordenador  de  polo,  Coordenador  de  curso,
Coordenador de tutoria, Professor pesquisador (formador), Professor pesquisador conteudista em
Cursos  Técnicos/Nível  Médio  ou  de  Formação  Inicial  e  Continuada  (FIC/Qualificação
Profissional) pela Bolsa Formação; ou de Tutoria (Presencial ou a Distância) em Cursos Técnicos
ofertados através da Rede e-Tec Brasil; 

2.5 Documentos sem timbre e carimbo da instituição de ensino emitente  não serão aceitos; 

2.6 É de responsabilidade do candidato enviar  TODOS  os documentos para a comprovação;

2.7 Não será aceita  documentação  via  Correios  ou  qualquer  outro  meio  diferente do indicado 
no 1.0 do item II deste edita

2.8 Os documentos digitalizados devem ser salvos em arquivo único em formato PDF e seguir a
ordem apresentada no item III deste edital. 

IV - CLASSIIFCAÇÃO 

1.0 A classificação serão feita conforme os critérios do item 6.4.1. do edital Nº. 464/2016, de 25 de
novembro de 2016. 

2.0 O candidato selecionado deverá cumprir sua carga horária semanal de 20h no polo avançado
onde será realizado o curso.

Claúdio Roberto Ferreira Mont'alvão
Diretor Geral do IFNMG- Campus Januária 


