
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO NORTE DE MINAS GERAIS

IFNMG – CEAD

CONVITE Nº. 01/2018

O  INSTITUTO  FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E

TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG),

POLO CEAD, por intermédio da Diretoria de Educação a Distância, torna público

que está aberto o Convite nº.01/2018 para processo de formação de cadastro de

reserva para selecionar candidatos para ocupar o encargo de PROFESSOR MEDIADOR

PRESENCIAL  do  Programa  Nacional  de  Acesso  ao  Ensino  Técnico  e  Emprego

PRONATEC, no âmbito da Bolsa-Formação, instituído pela Lei 12.513 de 26 de outubro

de  2011,  em conformidade  com a Portaria  MEC Nº  817,  de  13  de  agosto  de  2015,

Portaria MEC Nº 1.152 de 22 de dezembro de 2015, Resolução CD/FNDE Nº 4 de 16 de

março  de  2012,  Regulamento  de  Organização  Administrativa  das  Ações  da  Bolsa-

Formação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC,

alterações introduzidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN n°

9.394/1996) pelas Leis de n° 11.741/2008 e de n° 13.415/2017, no tocante à Educação

Profissional Técnica de Nível Médio e na Formação Técnica e Profissional, Manual de

Gestão Rede e-Tec Brasil e Profuncionário, e legislações vigentes, que será regido pelo

edital Nº. 06/2018, de 09 de janeiro de 2018 e suas retificações, para preenchimento de

vagas remanescentes no município/curso de:

POLO POLO AVANÇADO CURSO

CEAD Montes Claros
(Estrela do Norte)

Técnico em Agropecuária

1) ORIENTAÇÕES:
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A) Os documentos e/ou recursos deverão ser enviados exclusivamente para o e-mail

bfeditais.cead@gmail.com,  identificando  o  município/curso  e  interessado,

exclusivamente no dia informado no cronograma abaixo:

DESCRIÇÃO DATAS

Publicação do Convite 12/07/2018

Envio  da  documentação  digitalizada  para  o  e-mail
bfeditais.cead@gmail.com

12 a 16/07/18

Divulgação  do  resultado  Preliminar  da  análise  da
documentação.

17/07/18

Período de Recursos do Resultado Preliminar 18/07/18

Resultado Final 19/07/18

Capacitação 24/07/18

B) Documentos exigidos para envio no ato da inscrição:

➢ Ficha de Identificação (anexo I)

➢ RG e CPF;

➢ Comprovante de endereço;

➢ Certificado, histórico escolar ou declaração de conclusão de curso de graduação.

➢ Comprovante de cumprimento das obrigações eleitorais* e militares**: 

* Título e Tickets de votação na última eleição ou Título e Certidão de Quitação

eleitoral. 

** Para candidatos do sexo masculino.

➢ Formação mínima exigida para atuar no curso Técnico em Agropecuária:

Possuir  diploma  de  graduação  em:  Agronomia;  Engenharia  Agrícola  e

Ambiental; Zootecnia; ou estar matriculado e frequente em curso superior de

Agronomia;  Engenharia Agrícola e Ambiental;  Zootecnia;  ou curso técnico

em Agropecuária; Zootecnia.

➢ Caso tenha titulação em níveis de especialização, mestrado ou doutorado deverão

digitalizar  o  diploma  ou  certificado  de  conclusão  de  curso  acompanhado  de

mailto:bfeditais.cead@gmail.com
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histórico escolar. Documentos sem timbre e carimbo da instituição de ensino não

serão aceitos.

C) Tais documentos enviados, serão classificados conforme os critérios do item 6.4.1. 

do edital nº. 06/2018, de 09 de janeiro de 2018;

D) Os documentos digitalizados devem ser salvos em ARQUIVO ÚNICO em formato 

PDF e seguir a ordem apresentada no tópico B das orientações.

E) No corpo do texto do e-mail a ser enviado deve constar o nome completo do 

candidato e o telefone de contato.

F) Os documentos digita lizados, necessitam estar legíveis, caso não esteja, o item 

declarado não será analisado e cabendo a desclassificação do candidato

2. DO ENCARGO, ATRIBUIÇÕES E REMUNERAÇÃO DA BOLSA

2.1 Os profissionais selecionados para atuar no PRONATEC – Bolsa-Formação serão

remunerados na forma de concessão de bolsas, em conformidade com o art. 9º e seus

parágrafos, da Lei nº 12.513 de 26/10/2011 e no art. 15º, seus incisos e parágrafos, da

Resolução  CD/FNDE  nº  4  de  16/03/2012  (e  suas  alterações),  pelo  tempo

EFETIVAMENTE TRABALHADO na execução de suas atribuições.

2.2  As  bolsas  que  trata  o  subitem  2.1  obedecerão  aos  seguintes  parâmetros  de

distribuição da carga horária semanal dedicada ao PRONATEC, conforme Quadro:

Quadro: Carga Horária Semanal

Encargo Carga Horária Máxima Semanal Valor

Professor Mediador 

15  horas/semanais(até  20
alunos) R$ 25,00(vinte e cinco reais) por

hora20  horas/semanais(acima  de  20
alunos) 

2.2.1 O valor final mensal poderá sofrer alterações para mais ou para menos, a depender

da quantidade efetiva de dias úteis trabalhados no mês.

2.2.2 Aos candidatos que não têm vínculo efetivo com o Serviço Público será permitida a
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participação neste Processo Seletivo, porém devem estar cientes de que o pagamento da

bolsa  terá  incidência  de  obrigações  tributárias  e  contributivas,  conforme  legislação

vigente.

2.2.3 Os servidores das redes públicas de educação profissional, científica e tecnológica

perceberão  remuneração  paga  através  da  modalidade  “bolsa”,  baseado  na  Nota

Informativa nº 69/2015/DIR/SETEC/MEC, que trata do disciplinado no artigo 9º, § 1º, da

Lei  nº  12.513,  de  26  de  outubro  de  2011,  enquanto  que  os  profissionais  que  não

pertencem  ao  quadro  de  servidores  das  redes  públicas  de  educação  profissional,

científica  e  tecnológica  serão  remunerados  por  meio  da  modalidade  “prestação  de

serviços de pessoas físicas”.

2.2.4  Sobre  o  valor  da  bolsa  dos  profissionais  que  não  pertencem  ao  quadro  de

servidores das redes públicas de educação profissional, científica e tecnológica haverá

descontos  de  impostos  (INSS,  ISS,  Imposto  de  Renda  ou  outros  encargos  legais),

conforme estabelecido na Lei nº 12.816/2013.

2.3 Os pagamentos a que fazem jus os profissionais selecionados por este edital serão

efetivados somente nos períodos em que houver efetivo trabalho desenvolvido no âmbito

do CEAD/IFNMG, não havendo pagamentos de férias, décimo terceiro, ou em períodos

de recesso das atividades.

2.4 O candidato selecionado deverá cumprir presencialmente toda a carga horária  NO

TURNO determinado, conforme o horário de ocorrência do curso.

2.5  O  candidato  selecionado  deverá  cumprir  sua  carga  horaria  presencial  em  turno

diverso daquele(s) em que exerce suas atividades habituais como servidor (a) público,

caso seja servidor público de alguma das três esferas de governo (federal, estadual ou

municipal).

2.5.1 Caso seja servidor do IFNMG, o Instituto não acatará solicitações de adaptações de

jornada de trabalho.

2.6 Não haverá adicional para exercício de atividades noturnas.

2.7 As atribuições do  PROFESSOR MEDIADOR PRESENCIAL constam do Edital   Nº.

06/2018, de 09 de janeiro de 2018 e suas retificações.

3. DAS VAGAS
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3.1 O Processo Seletivo é para formação de cadastro de reserva.

3.2 A classificação não caracteriza obrigatoriedade de contratação para a realização das

atribuições pelo profissional e consequente percepção de bolsa.

3.3 No prazo de validade do edital, o IFNMG poderá convocar candidatos classificados,

conforme necessidade do programa.

Montes Claros/MG, 12 de julho de 2018.

Prof. Antônio Carlos Soares Martins

Diretor de Educação a Distância do IFNMG



ANEXO I

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO

Nome:

RG:

Data de nascimento:

CPF:

Polo Avançado:

Curso:

Disciplina:

E-Mail:

Telefone Fixo:

Celular(c/ WhatsApp):


