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EDITAL Nº 07 DE 18 DE JANEIRO DE 2019

RETIFICAÇÃO I

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA, por intermédio do

Centro  de  Referência  em  Formação  e  Educação  a  Distância  (CEAD),  torna  pública

RETIFICAÇÃO I,  nos termos do Edital  nº  07,  de 18 de Janeiro de 2019,  referente a

Seleção Simplificada de Bolsista para Formação de Cadastro de Reserva de vagas para o

encargo  de  PROFESSOR  FORMADOR  das  Pós  Graduações  Lato  Sensu,  a  serem

ofertados  pela  modalidade  de  Educação  a  Distância,  pelo  Centro  de  Referência  em

Formação e Educação a Distância – CEAD/IFNMG, no polo CEAD/Montes Claros, que

passa a vigorar com a seguinte redação:

I – Onde se lê

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1 As inscrições são gratuitas.

5.2 O período das inscrições está disponível no cronograma (item 2).

5.3  As  inscrições  serão  realizadas  exclusivamente  mediante  o  preenchimento  de

formulário eletrônico disponibilizado no portal do Centro de Referência em Formação e

Educação a Distância do IFNMG  (http://ead.ifnmg.edu.br).

5.4  No  ato  da  inscrição  o  candidato  preencherá  o  questionário  que  determinará  a

pontuação  que  obterá  no  processo  seletivo.  Assim,  faz-se  necessário  o  máximo  de

cuidado, pois tudo o que for informado precisará ser comprovado posteriormente.

5.5 A inscrição do candidato ao presente Processo Seletivo implicará no conhecimento

das instruções contidas neste Edital e a expressa concordância com os seus termos.

5.6 Os demais prazos do presente processo seletivo, constam no item 4 deste edital.

5.7  No  ato  da  inscrição  do  presente  processo  seletivo  não  haverá  a  exigência  de

apresentação de documentos comprobatórios.

5.8  Em  caso  de  convocação,  o  candidato  deverá  apresentar  todos  os  documentos
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exigidos,  inclusive  aqueles  que  comprovem  os  pontos  obtidos  na  classificação  (vide

TABELA DE PONTUAÇÃO ITEM 6.5).

5.9  O IFNMG não se  responsabiliza  por  danos e problemas decorrentes  da demora,

interrupção ou bloqueio nas transmissões de dados ocorridos na Internet.

5.10 O ato de inscrição corre sob inteira responsabilidade do(a) candidato(a).

5.11 O candidato que prestar informação falsa ou inexata, no formulário eletrônico de

inscrição  ou  em  quaisquer  outros  documentos,  ainda  que  verificado  posteriormente,

conforme a situação, estará sujeito à desclassificação.

5.12 Após o candidato concluir com sucesso o processo de inscrição, será emitido um

comprovante, que poderá, a seu critério, imprimi-lo.

5.13 Na vigência do período de inscrições, não serão aceitas solicitações de correção de

dados inseridos no formulário de inscrição, nem o cancelamento de inscrição.

Leia-se
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TABELA DE PONTUAÇÃO ITEM 6.5).

5.9  O IFNMG não se  responsabiliza  por  danos e problemas decorrentes  da demora,

interrupção ou bloqueio nas transmissões de dados ocorridos na Internet.

5.10 O ato de inscrição corre sob inteira responsabilidade do(a) candidato(a).

5.11 O candidato que prestar informação falsa ou inexata, no formulário eletrônico de

inscrição  ou  em  quaisquer  outros  documentos,  ainda  que  verificado  posteriormente,

conforme a situação, estará sujeito à desclassificação.

5.12 Após o candidato concluir com sucesso o processo de inscrição, será emitido um

comprovante, que poderá, a seu critério, imprimi-lo.

5.13 Na vigência do período de inscrições, não serão aceitas solicitações de correção de

dados inseridos no formulário de inscrição, nem o cancelamento de inscrição.

5.14 Cada candidato terá direito a somente uma inscrição.

II – Onde se lê

6. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

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

classificação serão observados os seguintes parâmetros, de acordo Quadro 3.

QUADRO 3 - TABELA DE PONTUAÇÃO

TABELA DE PONTUAÇÃO

ITENS CRITÉRIOS PONTUAÇÃO

1
EXPERIÊN-
CIA EM EAD

EXPERIÊNCIA  PROFISSIONAL  COMPROVADA,
EXCETO ESTÁGIO,  PELA ATUAÇÃO EM CUR-
SOS NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DIS-
TÂNCIA.  Será atribuído 1  (um) ponto para cada
MÊS. 
Não serão pontuados períodos concomitantes bem
como o tempo de experiência  comprovada neste
item não poderá ser utilizado para fins de pontua-
ção em qualquer outro item/critério deste edital.

Máximo de
35 meses

(35 pontos)
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2
EXPERIÊN-

CIA NA
FUNÇÃO

EXPERIÊNCIA  PROFISSIONAL  COMPROVADA,
EXCETO  ESTÁGIO,  como: Professor  Formador.
Será atribuído 1  (um) ponto para cada MÊS. 

Será  considerado o período de tutoria  presencial
e/ou  a  distância,  bem  como  professor  mediador
presencial e/ou a distância.
Não serão pontuados períodos concomitantes, bem
como o tempo de experiência  comprovada neste
item  não  poderá  ser  utilizado  para  fins  de
pontuação em qualquer outro item/critério.

Máximo de
30 meses

(30 pontos)

3
TITULAÇÃO
(concluída):

Serão atribuídos, não cumulativamente: 35 (trinta)
pontos para doutorado, 25 (vinte) pontos para mes-
trado, 15 (quinze) pontos para pós graduação.

(desde que não seja pré-requisito para o cargo) 

Máximo de
35 pontos

Pontuação geral: 100 pontos 

Leia-se
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EXCETO  ESTÁGIO,  como: Professor  Formador.
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TITULAÇÃO
(concluída):

Serão atribuídos, não cumulativamente: 35 (trinta)
pontos para doutorado, 25 (vinte) pontos para mes-
trado.

(desde que não seja o mesmo título apresenta-
do como pré-requisito para o cargo)

Máximo de
35 pontos

Pontuação geral: 100 pontos 

III – Os demais itens permanecem sem alteração.

Montes Claros/MG, 21 de janeiro de 2019

Prof. Antônio Carlos Soares Martins

Diretor do CEAD/IFNMG


