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INSCRIÇÃO 
CANDIDATO REQUERIMENTO 

 

PRÉ-

ANÁLISE 

 

JULGAMENTO 

1 

 

JOELI TEIXEIRA ANTUNES 

 

No resultado do Primeiro Convite de Vagas Remanescentes para a 
disciplina Português Instrumental do  curso ESTOFADOR DE MÓVEIS, 

não consta os nove meses de trabalho na Rede E-TEC ( estou na Equipe 

Multidisciplinar desde fevereiro deste ano, conforme documentação anexado 

ao e-mail encaminhado em 31/10/2016). Assim, solicito correção do cálculo e 

reclassificação. 

ACATADO 

DEFERIDO. A 

documentação 

encaminhada pela 
candidata consta 7 

meses (de fevereiro a 

agosto de 2016) na 

Rede e-Tec. A 
correção será 

efetuada e pubicada 

no resultado final do 
primeiro convite. 

 

 

 

 

26 

DAIANE GOMES DA SILVA 

 

Peço que considerem, pois ficarei prejudicada uma vez que 

minha colocação seria a 1ª. Não enviei a certidão de 

casamento junto aos outros documentos, porque não era um 

documento obrigatório pelo edital e entendo que o fato de constar 

o número do CPF 81421583534 nas contagens de tempo era o 

suficiente para sanar a dúvida de se tratar da mesma pessoa. Vale 

acrescentar que a mesma documentação foi enviada para o 

mesmo edital 032/2016 para concorrer à vaga para Montes 

ACATADO 

DEFERIDO. A 

correção será 

efetuada e publicada 

no resultado final do 
primeiro convite. 
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Claros e  foi considerada, minha colocação é a 9ª. Por que então 

não consideraram sendo que é o mesmo edital? Peço que 

reanalisem e considerem meu pedido.  

 

 

 

 

6 
ALEXANDRA VIEIRA REZENDE 

Contesto a avaliação do resultado da análise dos documentos – 1º 

convite, uma vez que as notas de avaliação ficaram abaixo do 

comprovado pela documentação em anexo, pois tenho quatro (4) 

meses de atuação no PRONATEC e noventa e quatro (94) meses 

de experiência profissional docente. 

ACATADO 

DEFERIDO. Será 
feira uma nova 

análise dos 

documentos 
encaminhados por e-

mail na ocasião do 

convite e publicada 
no resultado final do 

primeiro convite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

RENATA CRISTINA PEREIRA 

MAIA 

Como consta no  PRIMEIRO CONVITE DE VAGAS 

REMANESCENTES em Observações para edital nº32( 

publicado em 01/11/2016): 

4- A análise acontecerá de acordo com a pontuação obtida pelo 

candidato, levando-se em consideração os critérios do edital 

nº32, dos que enviarem documentação na data supracitada. 

Documentos encaminhados fora do prazo estipulado não serão 

considerados.  

 No edital nº32 publicado em 17/10/2016 consta: 

 4.5 Caso haja mais de 01 (um) envelope de inscrição de um 

mesmo candidato, será considerado para fins de avaliação 

curricular, nos termos deste Edital, apenas o conteúdo constante 

do último envelope entregue, sendo observado, para tanto, a data 

e o horário de abertura do processo de inscrição. 

ACATADO 

DEFERIDO. A 

correção será 

efetuada e publicada 
no resultado final do 

primeiro convite. 



                

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 

DIRETORA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO 
 

 

Edital Nº 32, de 17 de outubro de 2016. 3 
 

          Sendo assim a banca examinadora deveria ter considerado 

apenas o envio da documentação para a vaga REFORMADOR 

DE MÓVEIS – Português Instrumental - 30 H. enviado as 20:56 

sendo a  ultima documentação que foi enviada, e não para a vaga 

de  APICULTOR - Português Instrumental - 30 H. – 15:52., 

como foi publicado. 

 

 

Montes Claros-MG, 07 de novembro de 2016. 

 

 

Prof. Renato Afonso Cota Silva 

Diretor-Geral do IFNMG – campus Montes Claros 
 


