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CHAMADA PÚBLICA 
TUTOR A PRESENCIAL 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 CONVOCA para seleção simplificada de Tutor Presencial para atuar no Curso Superior

de Licenciatura em Letras-Libras na Modalidade a Distância – Sistema Universidade Aberta do

Brasil (UAB) de preenchimento de vagas remanescentes e formação de cadastro de reserva de

vagas no polo abaixo discriminado: 

Polo Curso Carga horária

semanal 

Alunos por

turma

Duração

Corinto 

Rua Risoleta Lima, 1041, B.
Clarindo de Paiva – Corinto/MG

Licenciatura em
Letras Libras 

20h  30  4 anos 

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; 

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

Pedagogia.

b) Especialização Lato Sensu em Libras;

b.1) Não havendo candidato com a especialização no item 'b', a especialização deverá ser na área

de ensino/educação;

c) Possuir proficiência comprovada em Prolibras como tradutor/intérprete de Libras;

c.1) Não havendo candidato com proficiência comprovada em Prolibras, a comprovação deverá

como tradutor/intérprete de Libras deverá ser em CAS;



c.2)  Não havendo candidato com proficiência comprovada em Prolibras ou CAS, a comprovação

deverá ser  comprovada através de uma entrevista avaliadora,  realizada pela  coordenação do

curso de Letras-Libras;

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 no polo UAB para

o  qual  se  inscreveu.  O  horário  de  atendimento  do  tutor  presencial  será  estabelecido  pela

Coordenação do Curso conforme a necessidade do curso e do polo.

2 DA INSCRIÇÃO

2.1 No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar no polo de apoio presencial  todos os

documentos comprobatórios relacionados abaixo:

a) cópias de RG e CPF; 

 b) Comprovante de endereço; 

c)  cópia de diploma de graduação,  histórico escolar  ou declaração de conclusão do curso de

Letras/Português, Letras/Inglês, Letras/Espanhol ou Pedagogia.

d)  cópia  de  certificado,  histórico  escolar  ou  declaração  de  conclusão  de  especialização  Lato

Sensu;

e) cópia de contracheque ou declaração da instituição ou carteira de trabalho que comprove, no

mínimo, 01(um) ano de experiência como docente ou tutor;

f) cópia do Certificado de Proficiência como tradutor/intérprete de Libras; 

3. DO CRONOGRAMA DE SELEÇÃO

3.1 Todos os candidatos deverão entregar a documentação solicitada no item 1.1 deste edital, no

polo de apoio presencial ou encaminhar ao e-mail  editaisceadifnmg@gmail.com   com a seguinte

identificação: Chamada Pública Tutor Presencial UAB/IFNMG Polo Corinto.

ITEM DESCRIÇÃO DATAS/PERÍODOS

3.1.1 Publicação da Chamada Pública 14/03/2017

3.1.2 Entrega de documentação nos polos de apoio presencial 15 /03/2017 a 17/03/2016

3.1.3 Divulgação do resultado da análise da documentação. 21/03/2017

mailto:editaisceadifnmg@gmail.com


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 Candidato com maior experiência com docente ou tutor na área de Libras.

4.2.4 Candidato mais idoso.

5. DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO

5.1 A lista dos candidatos inscritos será homologado pela Diretoria de Educação a Distância do

IFNMG  e  publicado  no  portal  da  Diretoria  de  Educação  a  Distância  do  IFNMG

(http://ead.ifnmg.edu.br.), 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 que

expressamente concorda 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.

1'6.3 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.

6.4 A forma de concessão da retribuição financeira pelo exercício da tutoria presencial, 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.

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

Montes Claros,  14 de março de 2017.

Prof Antônio Carlos Soares

Diretor de Educação a Distância/IFNMG


