
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
Centro de Referência em Educação a Distância e 
Projetos Especiais
Cursos Técnicos Rede e-Tec – Oferta 2015

CONVITE

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO    NORTE
DE MINAS GERAIS CONVIDA, nos termos do Edital nº 181/2015 de 21 de agosto
de  2015,  referente  a  seleção  simplificada  de  "Tutor  Presencial"  em cursos  na
modalidade de Educação a Distância, para preenchimento de vagas remanescentes
nos municípios abaixo discriminados:

Polo Avançado
Acampamento Eloy Ferreira
Chapada do Norte
Comercinho
Espinosa
Fruta de Leite
Itacambira
Joaquim Felício
Leme de Prado
Medina
Montalvânia
Nanuque
Rio do Prado
São João Do Paraíso
Serranópolis De Minas
Várzea Bonita
Mamonas

Orientações:

1-  Os  documentos  deverão  ser  enviados  para  o  e-mail

cead.tutorpresencialpolos@gmail.com  ,  exclusivamente  nos  dias  informados  no

cronograma abaixo:

Descrição Datas

Envio da documentação digitalizada 
para o e-mail indicado no tópico 1 das
observações

De 13/11/2015 até as 23h 59min do dia
16/11/2015.

Divulgação do resultado da análise da
documentação.

20/11/2015

mailto:cead.tutorpresencialpolos@gmail.com


2) Os documentos exigidos para o envio são os seguintes:

a) RG e CPF digitalizados;

b) DECLARAÇÃO  DE  DISPONIBILIDADE  DE  CARGA  HORÁRIA  CONFORME
MODELO ABAIXO.

c) Diploma de curso superior ou técnico (digitalizado), ou declaração de conclusão de
curso superior, técnico ou do ensino médio (digitalizado); ou da declaração  de que
está cursando o ensino superior, ou do histórico escolar de conclusão do ensino
técnico ou médio (digitalizado). Documentos sem timbre e carimbo da instituição
de ensino não serão aceitos;

d) Contagem de tempo de serviço em docência ou declaração da instituição ou carteira
de trabalho que comprove, no mínimo, 01(um) ano de experiência como docente;

e) Comprovante  de Experiência  em tutoria  a  distância  ou  presencial  (em EAD),  ou
Professor  na  EAD,  ou  Coordenação  na  EAD,  em  cursos  técnicos  (é  de
responsabilidade  do  candidato  enviar  declaração  para  comprovação).
Documentos sem timbre e carimbo da instituição de ensino não serão aceitos;

f) Comprovante  de  Experiência  em tutoria  a  distância  ou  presencial  (em EAD),  ou
Professor na EAD, ou Coordenação na EAD, em qualquer nível de ensino  (é de
responsabilidade  do  candidato  enviar  declaração  para  comprovação).
Documentos sem timbre e carimbo da instituição de ensino não serão aceitos;

ATENÇÃO: Os documentos dos tópicos  “a”,  “b”,  “c”  e  “d”  são de envio obrigatório.
Os tópicos “e” e “f” são classificatórios.

3) Os documentos digitalizados devem ser salvos em arquivo único em formato PDF e

seguir a ordem apresentada no tópico 2 das orientações.

4) A análise  acontecerá  por  ordem de  horário  de RECEBIMENTO  do e-mail,  isto

significa que o primeiro que for classificado, o IFNMG fica desobrigado em analisar

os demais.

Montes Claros, 13 de Novembro de 2015

Antônio Carlos Soares Martins
Diretor da Diretoria de EAD



MODELO - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA

Eu,                                                                                                                                 ,

portador  (a) do CPF:                                                     , declaro que tenho disponibilidade

de 20 horas semanais (sendo 4 horas no dia do encontro presencial  e as 16 horas

dividas nos demais dias da semana na forma de plantão de atendimento aos cursistas)

para atuar como bolsista do programa Rede e-Tec Brasil, junto ao Centro de Referência

em Educação a  Distância  do  IFNMG,  sem prejuízo  de  minhas  funções  normais  na

Instituição de origem.

Declaro  ainda,  a  inteira  responsabilidade  pelas  informações  contidas  nesta

declaração, e estar ciente de que a omissão ou a apresentação de informações e ou

documentos falsos ou divergentes implicam na minha exclusão do programa, além das

medidas judiciais cabíveis.

Local e data:                                                      ,               de                               de   20         .

Assinatura
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