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CONVITE 

3º CONVITE PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES DE PROFESSOR

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

GERAIS convida, nos termos do edital nº 028, 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 vagas remanescentes nos municípios

abaixo discriminados.

Cidade: PORTEIRINHA-MG

Curso FIC – PREPARADOR DE DOCES E CONSERVAS

DISCIPLINA
CARGA

HORÁRIA
Nº DE

VAGAS

Boas  Práticas  e  fabricação,  Controle  da  qualidade  no  processamento  de  doces  e
conserva,Tecnologia  de  preparação  e  elaboração  de  doces  em  massa,  Tecnologia  de
preparo e elaboração de conservas, Legislação e gestão da agroindustria familiar

95 horas 1

Cidade: ESPINOSA-MG

Curso FIC – AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DISCIPLINA
CARGA

HORÁRIA
Nº DE

VAGAS

Abordagem  filosófica  da  ética  e  do  direito  do  trabalho,  Abordagem  sociológica  dos
processos e organização social do trabalho

20 horas 1

Observações:

1- Os documentos deverão ser enviados para o e-mail edital.bfporteirinhaifnmg@gmail.com, exclusivamente, no
dia 09/12/2015 até às 23h59min.

2- Os documentos exigidos para o envio são os mesmos que constam no Edital nº 028, de 01 de outubro de 2015.

3- Para efeito de classificação serão observados os parâmetros constantes do quadro do item 6.3.1 do Edital nº
028/2015, de 01/10/2015, sendo considerados aptos apenas os candidatos que atenderem aos requisitos mínimos
para preenchimento da vaga (área de formação) constantes do ANEXO I do Edital nº 028/2015, obedecendo, para
tanto, à ordem decrescente do total de pontos obtidos na análise de documentos.

4- 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 028, de 01/10/2015.

Montes Claros-MG, 08 de dezembro de 2015.

Prof° Antônio Carlos Soares Martins
Diretor de Educação a Distância IFNMG


