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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins�tuto Federal do Norte de Minas Gerais
 

EDITAL Nº. 3, DE 24 DE JUNHO DE 2019

SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE BOLSISTA PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DE VAGA PARA
O ENCARGO DE PROFESSOR FORMADOR PARA ATUAR NOS CURSOS SUPERIORES NA MODALIDADE

A DISTÂNCIA – SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)

1ª RETIFICAÇÃO

O DIRETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS - IFNMG,
Professor Antônio Carlos Soares Mar�ns, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria
Reitor-IFNMG nº 978, de 17 de julho de 2018, torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital nº 3 de 24 de julho
de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação:

 

          I – ONDE SE LÊ:

          (…)

          Quadro 2- Tabela de pontuação.

CRITÉRIOS DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO

1
EXPERIÊNCIA

EM EAD

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMPROVADA, EXCETO ESTÁGIO, PELA
ATUAÇÃO EM CURSOS NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA.
Será atribuído 1 (um) ponto para cada MÊS.

Não serão pontuados períodos concomitantes, bem como o tempo de
experiência comprovada neste item não poderá ser u�lizado para fins de
pontuação em qualquer outro item/critério deste edital.

Máximo de
20 meses

(20 pontos)

2
EXPERIÊNCIA
NA FUNÇÃO

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMPROVADA, em funções de magistério,
conforme definido no item 3.5 deste Edital. Será atribuído 1 (um) ponto
para cada MÊS.

Não serão pontuados períodos concomitantes, bem como o tempo de
experiência comprovada neste item não poderá ser u�lizado para fins de
pontuação em qualquer outro item/critério deste edital.

Obs: o candidato deve possuir o mínimo de 12 (doze) meses de
experiência conforme os pré-requisitos.

Máximo de
20 meses

(20 pontos)

3
TITULAÇÃO
(concluída):

Serão atribuídos 40 (quarenta) pontos para doutorado.

Obs: mestrado não será pontuado pois se trata de exigência mínima para
se candidatar a vaga.

Máximo de
40 pontos

4 Serão atribuídos 20 (vinte) pontos para cursos de formação para atuação Máximo de
20 pontos
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CAPACITAÇÃO
PARA EAD 

(concluída):

em Educação a Distância, conforme especificado:

Curso de Pós-Graduação lato-sensu em Educação a Distância (mínimo de
360 horas) - 20 (vinte) pontos

Curso de Aperfeiçoamento para atuação em educação a distância (mínimo
de 180 horas) - 15 (vinte) pontos

Curso capacitação para atuação em educação a distância (mínimo de 40
horas) - 10 (vinte) pontos

Obs: será considerada apenas a maior pontuação.

 Pontuação geral: 100 pontos

 

          LEIA-SE:

          (…)

          Quadro 2- Tabela de pontuação.

CRITÉRIOS DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO

1
EXPERIÊNCIA

EM EAD

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMPROVADA, EXCETO ESTÁGIO, PELA
ATUAÇÃO EM CURSOS NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA.
Será atribuído 1 (um) ponto para cada MÊS.

Não serão pontuados períodos concomitantes, bem como o tempo de
experiência comprovada neste item não poderá ser u�lizado para fins de
pontuação em qualquer outro item/critério deste edital.

Máximo de
20 meses

(20 pontos)

2
EXPERIÊNCIA
NA FUNÇÃO

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMPROVADA, em funções de magistério,
conforme definido no item 3.5 deste Edital. Será atribuído 1 (um) ponto
para cada MÊS.

Não serão pontuados períodos concomitantes, bem como o tempo de
experiência comprovada neste item não poderá ser u�lizado para fins de
pontuação em qualquer outro item/critério deste edital.

Obs: o candidato deve possuir o mínimo de 12 (doze) meses de
experiência conforme os pré-requisitos.

Máximo de
20 meses

(20 pontos)

3
TITULAÇÃO
(concluída):

Serão atribuídos 40 (quarenta) pontos para doutorado.

Obs: mestrado não será pontuado pois se trata de exigência mínima para
se candidatar a vaga.

Máximo de
40 pontos

4
CAPACITAÇÃO

PARA EAD 
(concluída):

Serão atribuídos 20 (vinte) pontos para cursos de formação para atuação
em Educação a Distância, conforme especificado:

igual ou superior a 360 horas = 20 (vinte) pontos

igual ou superior a 180 horas = 15 (quinze) pontos

igual ou superior a 40 horas = 10 (dez) pontos

Obs: serão considerados nesse item cursos de capacitação,
aperfeiçoamento ou especialização.

Máximo de
20 pontos

 Pontuação geral: 100 pontos
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          II – ONDE SE LÊ:

          (…)

Para comprovação do resultado final os cinco (5) primeiros candidatos classificados em
cada disciplina deverão enviar todos os documentos comprobatórios relacionados abaixo, para o e-
mail selecaoprof.uabifnmg@gmail.com , conforme cronograma definido no item 6 deste edital:

a) Documento de iden�dade ou RG (Registro Geral);

b) CPF;

c) Cer�dão de nascimento ou cer�dão de casamento;

d Diploma de graduação (conforme exigência do Anexo I);

e) Cer�ficado de pós-graduação stricto sensu (conforme exigência do Anexo I);

f) Contracheque ou declaração da ins�tuição ou carteira de trabalho que comprove o
tempo de experiência como docente no magistério superior conforme o subitem 4.1.3 deste Edital;

g) Todos os documentos que comprovem a pontuação ob�da (Quadro 2 deste edital);

h) Comprovante de endereço;

i) Declaração de Pagamentos de Bolsas UAB (Anexo II).

 

          LEIA-SE:

          (…)

Para comprovação do resultado final os cinco (5) primeiros candidatos classificados em
cada disciplina deverão enviar todos os documentos comprobatórios relacionados abaixo, para o e-
mail selecaoprof.uabifnmg@gmail.com , conforme cronograma definido no item 6 deste edital:

a) Documento de iden�dade ou RG (Registro Geral);

b) CPF;

c) Cer�dão de nascimento ou cer�dão de casamento;

d Diploma de graduação (conforme exigência do Anexo I);

e) Cer�ficado de pós-graduação stricto sensu (conforme exigência do Anexo I);

f) Contracheque ou declaração da ins�tuição ou carteira de trabalho que comprove o
tempo de experiência como docente no magistério superior conforme o subitem 4.1.3 deste Edital;

g) Todos os documentos que comprovem a pontuação ob�da (Quadro 2 deste edital);

h) Comprovante de endereço;

i) Declaração de Pagamentos de Bolsas UAB (Anexo II).

j) Documento que comprove que o candidato faz parte do quadro de docentes
concursados do IFNMG.

 

          III – Os demais itens do Edital nº 3 de 24 de junho de 2019 permanecem sem alteração.

 

Montes Claros, 15 de julho de 2019. 

 

assinado eletronicamente
Antônio Carlos Soares Mar�ns

mailto:selecaoprof.uabifnmg@gmail.com
mailto:selecaoprof.uabifnmg@gmail.com
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Diretor do Centro de Referência em Formação e Educação a Distância
Portaria IFNMG nº 978 de 17 de julho de 2018

 

 

Documento assinado eletronicamente por Antonio Carlos Soares Mar�ns, Diretor(a) do Centro de
Referência em Formação e Educação a Distância, em 15/07/2019, às 18:26, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0375462 e
o código CRC 2C060FEF.

Referência: Processo nº 23414.002004/2019-84 SEI nº 0375462

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

