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EDITAL Nº 29, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017

RETIFICAÇÃO

SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE TUTOR PRESENCIAL PARA ATUAR NO CURSO SUPERIOR DE

LICENCIATURA  EM  PEDAGOGIA  NA  MODALIDADE  A  DISTÂNCIA  –  SISTEMA

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)

O INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG) torna pública RETIFICAÇÃO

do Edital nº 26, de 30 de Janeiro de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação:

I – Onde se lê:

8.4.1 O Questionário preenchido gerará a pontuação do candidato. Para efeitos de classificação

serão observados os seguintes parâmetros:

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO

1

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMPROVADA PELA ATUAÇÃO NA

UNIVERSIDADE  ABERTA  DO  BRASIL-UAB,  PRONATEC  (bolsa

formação,  REDE  E-TEC  BRASIL,  PROFUNCIONÁRIO  E  IDIOMAS

SEM  FRONTEIRAS)  como:  Coordenador  de  Tutoria,  Tutoria

(Presencial  ou  a  Distância),  Professor  pesquisador(formador),

Professor pesquisador (conteudista) em Cursos Técnicos/Nível Médio

ou  de  Formação  Inicial  e  Continuada  ofertados  na  metodologia  a

distância. Será  atribuído  1(um)  ponto  para  cada  MÊS.  Não  serão

pontuados períodos concomitantes em diferentes atividades bem como

o  tempo  de  experiência  comprovada  neste  item  não  poderá  ser

utilizado para fins de pontuação em qualquer outro item/critério 

Máximo  de  18

meses (18 pontos)

2 EXPERIÊNCIA  PROFISSIONAL  DOCENTE  (exceto  estágio):  será

atribuído  01(um) ponto para cada ano completo na  docência,  em

qualquer modalidade e nível de Educação, devidamente comprovada.

Não serão pontuados períodos concomitantes em diferentes atividades

Máximo de 3 anos

(12 pontos) 



bem como o tempo de experiência comprovada neste item não poderá

ser utilizado para fins de pontuação em qualquer outro item/critério.

3

TITULAÇÃO  (concluída):  será  atribuído,  não  cumulativamente:  30

(trinta) pontos para doutorado, 25 (vinte e cinco) pontos para mestrado,

20  (vinte)  pontos  para  especialização,  15  (quinze)  pontos  para

graduação.

Máximo  de  30

pontos

Pontuação geral: 60 pontos

Leia-se:

8.4.1 O Questionário preenchido gerará a pontuação do candidato. Para efeitos de classificação

serão observados os seguintes parâmetros:

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO

1

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMPROVADA PELA ATUAÇÃO NA

UNIVERSIDADE  ABERTA  DO  BRASIL-UAB,  PRONATEC  (bolsa

formação,  REDE  E-TEC  BRASIL,  PROFUNCIONÁRIO  E  IDIOMAS

SEM  FRONTEIRAS)  como:  Coordenador  de  Tutoria,  Tutoria

(Presencial  ou  a  Distância),  Professor  pesquisador(formador),

Professor pesquisador (conteudista) em Cursos Técnicos/Nível Médio

ou  de  Formação  Inicial  e  Continuada  ofertados  na  metodologia  a

distância. Será  atribuído  1(um)  ponto  para  cada  MÊS.  Não  serão

pontuados períodos concomitantes em diferentes atividades bem como

o  tempo  de  experiência  comprovada  neste  item  não  poderá  ser

utilizado para fins de pontuação em qualquer outro item/critério 

Máximo  de  18

meses (18 pontos)

2

EXPERIÊNCIA  PROFISSIONAL  DOCENTE  (exceto  estágio):  será

atribuído  01(um)  ponto  para  trimestre  na  docência, em  qualquer

modalidade e nível de Educação, devidamente comprovada. Não serão

pontuados períodos concomitantes em diferentes atividades bem como

o  tempo  de  experiência  comprovada  neste  item  não  poderá  ser

utilizado para fins de pontuação em qualquer outro item/critério.

Máximo de 3 anos

(12 pontos) 

3

TITULAÇÃO  (concluída):  será  atribuído,  não  cumulativamente:  30

(trinta) pontos para doutorado, 25 (vinte e cinco) pontos para mestrado,

20  (vinte)  pontos  para  especialização,  15  (quinze)  pontos  para

graduação.

Máximo  de  30

pontos

Pontuação geral: 60 pontos

II Onde lê-se:



8.7 Para efeito de aprovação e classificação serão considerados aptos, apenas os candidatos que

atenderem aos requisitos mínimos da vaga, descritos no item 8.1 deste Edital.

Leia-se:

8.7 Para efeito de aprovação e classificação serão considerados aptos, apenas os candidatos que

atenderem aos requisitos mínimos da vaga, descritos no item 5.1 deste Edital.

Profª. Ramony Maria Silva reis Oliveira

Diretora substituta de Educação a Distância/IFNMG


