
SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE TUTOR PRESENCIAL PARA ATUAÇÃO EM CURSOS

NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

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

MINAS GERAIS (IFNMG), por intermédio do Centro de Referência em Educação a Distância,

torna pública a convocação da 13ª chamada de candidatos classificados no processo de formação de

cadastro de reserva para a função de tutor presencial, nos termos do Edital no181/2015, para análise

da documentação.

1 Os candidatos convocados deverão apresentar todos os documentos que comprovem os dados

informados  no  ato  da  inscrição,  bem  como  os  demais  requisitos  estabelecidos  no  Edital  no

181/2015:

a) RG e CPF digitalizados;

b)  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);

c) Comprovação de um ano de docência (digitalizado), contracheque ou declaração da instituição ou
carteira  de  trabalho  que  comprove,  no  mínimo,  01(um)  ano  de  experiência  como  docente
(digitalizado);

d) Comprovante de Experiência em tutoria a distância  (em EAD) ou presencial  (em EAD), ou
Professor  na  EAD,  ou  Coordenação  na  EAD,  em cursos  técnicos  –  É  de  responsabilidade  do
candidato enviar a comprovação – Somente serão aceitos certificados ou declarações que constem
timbre e/ou carimbo da instituição de ensino.

e)  Comprovante de Experiência  em tutoria  a  distância  (em EAD) ou presencial  (em EAD),  ou
Professor na EAD, ou Coordenação na EAD, em qualquer nível de ensino – É de responsabilidade
do  candidato  enviar  a  comprovação  –  Somente  serão  aceitos  certificados  ou  declarações  que
constem timbre e/ou carimbo da instituição de ensino.

f)  Anexos  I  e  III  –  Encontram-se  abaixo.  (Os  anexos  devem  ser  impressos,  preenchidos,
digitalizados e enviados em arquivo único junto com os demais documentos exigidos).

1.1  O  candidato  que  prestar  informação  falsa  ou  inexata,  em qualquer  documento,  ainda  que
verificada posteriormente,  será excluído do processo seletivo,  e,  caso tenha sido aprovado, será
desvinculado do programa. Em qualquer etapa do processo seletivo será excluído o candidato que
utilizar meio fraudulento, meio ilícito ou proibido.



1.2 A documentação acima deverá ser encaminhada, exclusivamente para o endereço eletrônico na
ordem especificada no tópico 1 e em formato PDF.

Endereço eletrônico de envio: convocacaotutorifnmg@gmail.com

1.3 Os documentos entregues serão analisados e o resultado será divulgado exclusivamente por
meio  de  publicação  no  portal  do  Centro  de  Referência  em  Educação  a  Distância  e  Projetos
Especiais do IFNMG (http://ead.ifnmg.edu.br). Somente poderão ser vinculados na função de tutor
presencial os candidatos que tiverem seus documentos deferidos.

2 CRONOGRAMA DE ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO

Descrição Datas

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

Exclusivamente no dia 29/01/2016

Divulgação  do  resultado  da  análise  da
documentação.

01/02/2016

3 RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS

Polo Rio Pardo de Minas

Posição Nome Experiência em Educação a Distância

Nível Técnico Demais Níveis de
Ensino

19 Tatiane Alves de Sá 0 0

20 Laysa Alves de Souza 0 0

21 Lucilla Costa Alves Santos 0 0

22 Laís Stephania Amorim Carvalho 0 0

23 Maria Katia Alves de Souza 0 0

Polo Salinas

Posição Nome Experiência em Educação a Distância

Nível Técnico Demais Níveis de
Ensino

02 Andreia Ramos Pereira 17 0

03 Maria  Luíza  Sarmento  de  Matos  e
Oliveira

12 0

04 Kênia Teixeira Coelho 12 0



05 Ricardo Mendes de Sá 05 0

06 Fabrícia Pereira Freira 03 61

07 Vânia Soares de Melo 02 0

Montes Claros, 27 de Janeiro de 2016



ANEXO I

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE TEMPO PARA A FUNÇÃO DE TUTOR

PRESENCIAL

Declaro para os devidos fins que eu, ____________________________________

CPF:  _________________,Carteira  de  Identidade:  _________________,  residente  e

domiciliado em ________________________,na ________________________,

nº:  ________Bairro:  _____________________,  telefone:  ______________,  e-mail:

______________________________________ candidato (a) à vaga de Tutor Presencial para

o  Curso  Técnico  _______________________________________,   na  modalidade  a

distância, na Rede e-Tec Brasil/IFNMG, declaro que tenho ciência das obrigações inerentes à

qualidade de bolsista na função de Tutor Presencial e, nesse sentido, COMPROMETO-ME a

respeitar as cláusulas descritas abaixo, no que diz respeito às funções de Tutor Presencial:

I  -  dedicação  ao  desenvolvimento  de  atividades  no  Curso  Técnico

_____________________________  na  modalidade  Educação  a  Distância,  ofertados  pela

Diretoria de EaD do IFNMG, Rede e-Tec Brasil, serviço que será desenvolvido nos Polos de

apoio presencial do IFNMG, conforme horário a ser definido a posteriori pela Coordenação do

Curso.

II – não acumular a percepção da bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa com

recurso do FNDE.

III – Desempenhar todas as atribuições inerentes à função de Tutor Presencial discriminadas

no Edital nº ____________________________.

A inobservância dos requisitos citados acima implicará no cancelamento da bolsa.

Local, ____________________________________

Data, _____________________________________

____________________________________________________

Assinatura do(a) Candidato(a)



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC

ANEXO III

FICHA DE CADASTRAMENTO DE BOLSISTA

Dados do bolsista (*) Campos obrigatórios

CPF*

NOME*

UF Naturalidade*

Município naturalidade*

Data de nascimento*

Estado civil* ( ) Solteiro ( ) Casado ( ) Separado ( ) Divorciado ( ) Viúvo ( ) União estável

Nome do cônjuge

Nome do pai

Nome da mãe*

Dados Bancários

Estado* MG

Município de atuação*

Nr da agência do Banco do Brasil*

Formação

Curso de graduação*

Data de inicio*

Data de término*

Experiência

Instituição de atuação*

Cargo*

Data de admissão na instituição de ensino*

Data de demissão na instituição de ensino*

Documentos

Tipo * RG

Identidade*

Data de expedição*

Órgão expedidor*

Endereço

Tipo*



CEP*

Logradouro (Rua, Avenida)*

Bairro*

Complemento*

Telefones

Tipo* ( )Residencial ( ) Comercial                       ( ) Celular Número 

Tipo ( )Residencial ( ) Comercial                       ( ) Celular Número

E-mail*

Período de pagamento

Mês do início de 
recebimento*

Mês do término de 
recebimento*

Quantidade de bolsas*

É professor conteudista?* ( ) SIM ( ) NÃO

Para qual disciplina

Carga horária da disciplina

____________________________________
(NOME DO BOLSISTA)

_____________________________________
Assinatura do Bolsista

Local e data _____________________________

De acordo:

______________________________________
Antônio Carlos Soares Martins

Coord. Geral no IFNMG

_________________________________________
 José Ricardo Martins da Silva

      Reitor do IFNMG


