
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

RETIFICAÇÃO I

CHAMADA PÚBLICA 

 (4º CONVITE DE VAGAS REMANESCENTES)

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 3, DE 31 DE AGOSTO DE 2018. SELEÇÃO SIMPLIFICADA
DE BOLSISTA PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DE VAGA PARA O
ENCARGO  DE  PROFESSOR  ORIENTADOR  DE  TRABALHO  DE  CONCLUSÃO  DE
CURSO – TCC NOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 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  RETIFICAÇÃO  da  4º  CONVITE  DE  VAGAS
REMANESCENTES do Edital nº 203 de 15 de junho de 2018, que passa a vigorar com a seguinte
redação:

I - ONDE SE LÊ:
(...)

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente mediante o preenchimento da ficha de inscrição 

(ANEXO I) e o envio da mesma ao e-mail (CONFORME QUADRO 2) acompanhada da seguinte 

documentação: 

a) Documento de identificação com foto;

b) CPF; 

c) Comprovante de endereço; 
d) Diploma de Graduação em qualquer área do conhecimento; 

e) Certificado de Pós-graduação Stricto Sensu em qualquer área do conhecimento;

f) Contracheque ou declaração da instituição ou carteira de trabalho que comprove, experiência 
em Magistério do Ensino Superior (exceto estágio) conforme o item 2.1.2 desta chamada. 

4.2 As inscrições serão recebidas no período de 29/08/2018 a 31/08/2018. 

4.3 A inscrição deverá ser realizada por curso e polo de Apoio Presencial (ver Quadro 1) devendo o

candidato, ao enviar o e-mail com a documentação conforme subitem 4.1, indicar para qual curso e

polo de Apoio Presencial deseja se inscrever.

4.4 Cada candidato poderá se inscrever para até dois polos de Apoio Presencial e o mesmo deverá

informar no momento da inscrição o polo preferencial para assumir a vaga caso seja classificado

em ambos. 
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4.5 As  inscrições  em  desacordo  com  as  normas  desta  chamada  e  do  Edital  203/2018  serão

indeferidas. 

4.6 O candidato, ao efetivar sua inscrição, declara acatar na íntegra as normas desta chamada e do 

Edital nº 203 de 15 junho de 2018. 

Quadro 2-  Endereço de e-mail  para o qual  o  candidato deverá  enviar  toda documentação

descrita no item 4.1 desta chamada:

Curso Endereço de e-mail
Gestão em Saúde selecaopossaude.uabifnmg@gmail.com

Informática na Educação selecaoposinformatica.uabifnmg@gmail.com

Ensino de Filosofia para o Ensino Médio selecaoposfilosofia.uabifnmg@gmail.com

Ensino de Sociologia para o Ensino Médio selecaopossociologia.uabifnmg@gmail.com

4.4 O e-mail encaminhado com os documentos deve estar com o edital, cargo/função e curso

identificados no assunto.

Exemplo de e-mail:

Para: (endereço de e-mail conforme quadro 2)

Assunto: 4ª Chamada Pública - (nome do polo de apoio presencial) Edital nº 203/ 2018.

Eu  candidato  convocado  (nome  do  candidato)  encaminho  em  anexo  os  documentos
comprobatórios referentes ao processo de seleção para atuar no encargo de PROFESSOR
ORIENTADOR no polo de Apoio Presencial de (nome do polo) para atuar no curso de (nome
do curso) na modalidade a distância – UAB/IFNMG.
Att.,

5 DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

5.1 A seleção dos candidatos a Professores Orientadores a que se refere esta chamada seguirá 

conforme cronograma a seguir:

Quadro 3 - Cronograma de Seleção. 

ITEM ETAPAS DATA/PERÍODOS

5.1.1 Publicação da chamada pública 28/08/2018

5.1.2 Inscrições e envio da documentação via e-mail 29/08 a 31/08/2018

5.1.3 Previsão de resultado preliminar da análise documental  04/08/2018

5.1.4
Recurso  contra  resultado  preliminar  via  e-mail  conforme
quadro 2

Até 24 horas após publicação

do resultado preliminar

5.1.5
Previsão  do  resultado  final  e  convocação  para  assumir
vaga

06/08/2018

mailto:selecaopossociologia.uabifnmg@gmail.com
mailto:selecaoposfilosofia.uabifnmg@gmail.com
mailto:selecaoposinformatica.uabifnmg@gmail.com
mailto:selecaopossaude.uabifnmg@gmail.com
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5.2 Todos os  candidatos  terão a  inscrição homologada,  conforme item 2.1  deste  edital,  e  serão

classificados para  Cadastro de Reserva em lista única seguindo os critérios estabelecidos no

item 8 do Edital nº 203 de 15 de junho de 2018.

5.3 Em caso de empate entre candidatos serão observados os critérios, na ordem que aparecem:

5.3.1 Maior titulação;

5.3.2 Maior idade.

6 DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO

6.1 A lista dos candidatos  inscritos será homologada pela  Diretoria  de Educação a Distância  do

IFNMG  e  publicado  no  portal  da  Diretoria  de  Educação  a  Distância  do  IFNMG

(http://ead.ifnmg.edu.br), conforme cronograma estabelecido no quadro 3 deste edital.

6.2 O resultado preliminar da análise de documentos será divulgado até o dia 04/08/2018 através de
publicação no link http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo/view/200 . 

6.3 Após a publicação do resultado preliminar da análise de documentos, os candidatos poderão
enviar recursos para o e-mail (Conforme Quadro 2), no prazo de 24 horas contados da data de
publicação do resultado preliminar para pedidos de revisão de Análise documental.

6.4 O  resultado  final  da  análise  documental  e  a  convocação  para  o  início  dos  trabalhos  serão
divulgados  até  o  dia  06/08/2018 através  de  publicação  no  link
http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo/view/200 . 

(...)

I – LEIA-SE:
(...)

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente mediante o preenchimento da ficha de inscrição 

(ANEXO I) e o envio da mesma ao e-mail (CONFORME QUADRO 2) acompanhada da seguinte 

documentação: 

g) Documento de identificação com foto;

h) CPF; 

i) Comprovante de endereço; 
j) Diploma de Graduação em qualquer área do conhecimento; 

k) Certificado de Pós-graduação Stricto Sensu em qualquer área do conhecimento;

l) Contracheque ou declaração da instituição ou carteira de trabalho que comprove, experiência 
em Magistério do Ensino Superior (exceto estágio) conforme o item 2.1.2 desta chamada. 

4.2 As inscrições serão recebidas no período de 29/08/2018 a 03/09/2018. 

http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo/view/200
http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo/view/200
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4.3 A inscrição deverá ser realizada por curso e polo de Apoio Presencial (ver Quadro 1) devendo o

candidato, ao enviar o e-mail com a documentação conforme subitem 4.1, indicar para qual curso e

polo de Apoio Presencial deseja se inscrever.

4.4 Cada candidato poderá se inscrever para até dois polos de Apoio Presencial e o mesmo deverá

informar no momento da inscrição o polo preferencial para assumir a vaga caso seja classificado

em ambos. 

4.5 As  inscrições  em  desacordo  com  as  normas  desta  chamada  e  do  Edital  203/2018  serão

indeferidas. 

4.6 O candidato, ao efetivar sua inscrição, declara acatar na íntegra as normas desta chamada e do 

Edital nº 203 de 15 junho de 2018. 

Quadro 2-  Endereço de e-mail  para o qual  o  candidato deverá  enviar  toda documentação

descrita no item 4.1 desta chamada:

Curso Endereço de e-mail
Gestão em Saúde selecaopossaude.uabifnmg@gmail.com

Informática na Educação selecaoposinformatica.uabifnmg@gmail.com

Ensino de Filosofia para o Ensino Médio selecaoposfilosofia.uabifnmg@gmail.com

Ensino de Sociologia para o Ensino Médio selecaopossociologia.uabifnmg@gmail.com

4.4 O e-mail encaminhado com os documentos deve estar com o edital, cargo/função e curso

identificados no assunto.

Exemplo de e-mail:

Para: (endereço de e-mail conforme quadro 2)

Assunto: 4ª Chamada Pública - (nome do polo de apoio presencial) Edital nº 203/ 2018.

Eu  candidato  convocado  (nome  do  candidato)  encaminho  em  anexo  os  documentos
comprobatórios referentes ao processo de seleção para atuar no encargo de PROFESSOR
ORIENTADOR no polo de Apoio Presencial de (nome do polo) para atuar no curso de (nome
do curso) na modalidade a distância – UAB/IFNMG.
Att.,

5 DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

5.1 A seleção dos candidatos a Professores Orientadores a que se refere esta chamada seguirá 

conforme cronograma a seguir:

Quadro 3 - Cronograma de Seleção. 

mailto:selecaopossociologia.uabifnmg@gmail.com
mailto:selecaoposfilosofia.uabifnmg@gmail.com
mailto:selecaoposinformatica.uabifnmg@gmail.com
mailto:selecaopossaude.uabifnmg@gmail.com
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ITEM ETAPAS DATA/PERÍODOS

5.1.1 Publicação da chamada pública 28/08/2018

5.1.2 Inscrições e envio da documentação via e-mail 29/08 a 03/09/2018

5.1.3 Previsão de resultado preliminar da análise documental  04/09/2018

5.1.4
Recurso  contra  resultado  preliminar  via  e-mail  conforme
quadro 2

Até 24 horas após publicação

do resultado preliminar

5.1.5
Previsão  do  resultado  final  e  convocação  para  assumir
vaga

06/09/2018

5.2 Todos os  candidatos  terão a  inscrição homologada,  conforme item 2.1  deste  edital,  e  serão

classificados para  Cadastro de Reserva em lista única seguindo os critérios estabelecidos no

item 8 do Edital nº 203 de 15 de junho de 2018.

5.3 Em caso de empate entre candidatos serão observados os critérios, na ordem que aparecem:

5.3.1 Maior titulação;

5.3.2 Maior idade.

6 DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO

6.1 A lista dos candidatos  inscritos será homologada pela  Diretoria  de Educação a Distância  do

IFNMG  e  publicado  no  portal  da  Diretoria  de  Educação  a  Distância  do  IFNMG

(http://ead.ifnmg.edu.br), conforme cronograma estabelecido no quadro 3 deste edital.

6.2 O resultado preliminar da análise de documentos será divulgado até o dia 04/09/2018 através de
publicação no link http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo/view/200 . 

6.3 Após a publicação do resultado preliminar da análise de documentos, os candidatos poderão
enviar recursos para o e-mail (Conforme Quadro 2), no prazo de 24 horas contados da data de
publicação do resultado preliminar para pedidos de revisão de Análise documental.

6.4 O  resultado  final  da  análise  documental  e  a  convocação  para  o  início  dos  trabalhos  serão
divulgados  até  o  dia  06/09/2018  através  de  publicação  no  link
http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo/view/200 . 

(...)

II - Os demais itens do 1º Convite de Vagas Remanescentes nos termos do Edital nº 203 de 15 de 
Julho de 2018 permanecem sem alteração.

Montes Claros/MG, 31 de agosto de 2018.

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

http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo/view/200
http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo/view/200

