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3º CONVITE PARA PREENCHIMENTO DE VAGA REMANESCENTE DE PROFESSOR 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS
convida, nos termos do  EDITAL Nº 10/2015, DE 01 DE OUTUBRO DE 2015, referente à seleção para reserva de
vagas de PROFESSOR, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, no âmbito
da Bolsa-Formação, para preenchimento de vaga, conforme disposto abaixo.

Observações:

1-  O  candidato  deverá  enviar  os  documentos  exigidos,  devidamente  assinados  e  digitalizados,  para  o  e-mail
pronatecalmenara@gmail.com,  exclusivamente,  no  período de  29/02/2016 até  as  23h59min  do  dia  02/03/2016,
observando, para tanto, a capacidade máxima de 18 MB por mensagem de e-mail.  O candidato deverá solicitar
resposta (para efeitos de comprovação de entrega).

2- Os documentos exigidos são os constantes do item 8.3 do Edital nº 10/15, de 01 de outubro de 2015, como se
segue:
a) Cópia de Identidade, CPF, comprovante de Endereço; comprovante de cumprimento das obrigações eleitorais e
militares (este último quando do sexo masculino); 
b)  Todos os documentos que comprovem os pontos obtidos no processo classificatório e os que comprovem o
atendimento aos requisitos mínimos da vaga (área de formação) constantes dos ANEXOS 1 e 2, do Edital Nº 10/15,
de 01/10/2015.
c)  Anexos  2 e  4  (obrigatório para  todos  os  candidatos),  e  anexo 3 (obrigatório  apenas  para  servidor  público),
devidamente preenchidos e assinados.

3- O candidato deverá informar no corpo do email, além dos seus dados pessoais, o seguinte: nome da cidade, nome
do curso, nome da disciplina e telefone para contato.

4- O envio de cópia ilegível de quaisquer dos documentos citados no item 2 deste convite será desconsiderado para
fins de análise de documentos, de pontuação e de classificação no cadastro de reserva para o preenchimento da vaga
pleiteada.

5- Para efeito de classificação serão observados os parâmetros constantes do quadro do item 6.3.1 do nº Edital Nº
10/15, de 01/10/2015, sendo considerados aptos, apenas os candidatos que atenderem aos requisitos mínimos para
preenchimento da vaga (área de formação) constantes dos ANEXOS 1 e 2,  do Edital nº 10/15, de  01/10/2015,
obedecendo, para tanto, à ordem decrescente do total de pontos obtidos na análise de documentos.

6- Em caso de empate com o mesmo número de pontos, para fins de desempate, será considerado o constante do
item 6.6 do Edital nº 10/15, de 01/10/2015.

Montes Claros-MG, 29 de fevereiro de 2016.

Profª Ramony Maria Silva Reis Oliveira
Diretora Substituta da Diretoria de Educação a Distância – IFNMG
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ATENÇÃO: LOCAL DE AULAS: JEQUITINHONHA-MG.

Curso FIC CUIDADOR INFANTIL
Aulas de Segunda, Quarta e Sexta das 19:00 às 22:30 horas na cidade de JEQUITINHONHA-MG.

*Poderá haver aulas em turnos, dias e horários diferentes a critério do professor e da turma (ex: aulas práticas).

DISCIPLINA MODALIDADE
CARGA

HORÁRIA
ÁREA DE FORMAÇÃO

Nº DE
VAGAS

O papel do cuidador infantil
Curso FIC 
Presencial

8 horas Graduação em Enfermagem ou Medicina. 1
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