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EDITAL Nº 101, DE 02 DE ABRIL DE 2018 

 

RETIFICAÇÃO I 

 

SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE TUTOR PRESENCIAL PARA ATUAR NO CURSO 
SUPERIOR DE LICENCIATURA EM LETRAS LIBRAS NA MODALIDADE A 
DISTÂNCIA – SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB). 
 
O INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG), por intermédio da 
Diretoria de Educação a Distância, torna pública a RETIFICAÇÃO I do Edital nº 101, de 
02 de abril de 2018, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
 
 

I - ONDE LÊ-SE:  
 

(…) 
 
5. DOS PRÉ-REQUISITOS DO (A) CANDIDATO (A) 

5.1 Serão deferidas as inscrições para candidatos que cumpram todas as condições gerais e 

específicas descritas abaixo: 

a) Possuir graduação em Letras Libras; 

b) Não havendo candidato com a formação no item 'a', a formação deverá ser em 

Letras/Português, Letras/Inglês ou Letras/Espanhol; 

c) Não havendo candidato com a formação no item 'a' ou “b”, a formação deverá ser em 

Pedagogia. 

d) Especialização Lato Sensu em Libras; 

e)  Não havendo candidato com a especialização no item 'd', a especialização deverá ser na 

área de ensino/educação; 

f) Possuir proficiência comprovada em Prolibras; 

g)  Não havendo candidato com proficiência comprovada em Prolibras, a comprovação deverá 

ser em CAS; 
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h) Possuir experiência, de no mínimo 1 (um) ano, no exercício da docência comprovada 

(contracheque, declaração da instituição em papel timbrado ou carteira de trabalho), de acordo 

com o inciso II do artigo 2º da Lei no 11.273/2006; 

i) Ter disponibilidade para cumprimento da carga horária de 20 horas semanais no polo UAB de 

Apoio Presencial para o qual se inscreveu. O horário de atendimento do tutor presencial será 

estabelecido pela Coordenação do Curso conforme a necessidade do curso e do polo; 

j) Ter disponibilidade para realizar viagens quando solicitado (a) pela Coordenação do Curso ou 

pela Diretoria de Educação a Distância do IFNMG; 

m) Ter conhecimento e habilidade na utilização da internet e ferramentas tecnológicas da 

informação e da comunicação; 

n) Não receber nenhuma outra bolsa de fomento governamental ou institucional, de acordo com a 

Lei no 11.273/2006; 

 (…) 
 
 

I - LEIA-SE:  
 

(…) 
 
5. DOS PRÉ-REQUISITOS DO (A) CANDIDATO (A) 

5.1 Serão deferidas as inscrições para candidatos que cumpram todas as condições gerais e 

específicas descritas abaixo: 

a) Possuir graduação em Letras Libras; 

b) Não havendo candidato com a formação no item 'a', a formação deverá ser em 

Letras/Português, Letras/Inglês ou Letras/Espanhol; 

c) Não havendo candidato com a formação no item 'a' ou “b”, a formação deverá ser em 

Pedagogia. 

d) Especialização Lato Sensu em Libras; 

e)  Não havendo candidato com a especialização no item 'd', a especialização deverá ser na 

área de ensino/educação. Ou ainda, não havendo candidato com especialização lato sensu 
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nas áreas informadas será aceita a inscrição do candidato com apenas a graduação em 

Letras Libras e demais exigências do item 5 deste edital.   

f) Possuir proficiência comprovada em Prolibras; 

g)  Não havendo candidato com proficiência comprovada em Prolibras, a comprovação deverá 

ser em CAS; 

h) Possuir experiência, de no mínimo 1 (um) ano, no exercício da docência comprovada 

(contracheque, declaração da instituição em papel timbrado ou carteira de trabalho), de acordo 

com o inciso II do artigo 2º da Lei no 11.273/2006; 

i) Ter disponibilidade para cumprimento da carga horária de 20 horas semanais no polo UAB de 

Apoio Presencial para o qual se inscreveu. O horário de atendimento do tutor presencial será 

estabelecido pela Coordenação do Curso conforme a necessidade do curso e do polo; 

j) Ter disponibilidade para realizar viagens quando solicitado (a) pela Coordenação do Curso ou 

pela Diretoria de Educação a Distância do IFNMG; 

m) Ter conhecimento e habilidade na utilização da internet e ferramentas tecnológicas da 

informação e da comunicação; 

n) Não receber nenhuma outra bolsa de fomento governamental ou institucional, de acordo com a 

Lei no 11.273/2006; 

 (…) 
 
 

II- Os demais itens permanecem sem alteração. 

 

 

Montes Claros/MG, 03 de abril de 2018. 

 
 
 

Prof. Antônio Carlos Soares Martins 
Diretor de Educação a Distância/IFNMG 


