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PROCESSO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO PÚBLICA DE APOIO ÀS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE TUTORIA DO PRONATEC/BOLSA 

FORMAÇÃO/MEC/IFNMG 

 

ANÁLISE DE RECURSOS 

 

 

INSCRIÇÃO 
CANDIDATO REQUERIMENTO 

PRÉ-ANÁLISE 

 
JULGAMENTO 

57 

GUILHERME AGUIAR DIAS 

Obtive a pontuação em “experiência 

profissional docente” – 3 pontos e 15 

pontos em titulação, assim a nota 
final é 18 pontos (15+3). Contudo, o 

resultado preliminar apontou a 

pontuação final como 15 e não 18. 

Assim, solicito correção do cálculo e 
classificação correta. 

ACATADO 

DEFERIDO. A correção 

será feita e publicada no 

resultado final. 

111 

BRUNO RAFAEL GOMES DE CARVALHO 

Foram apresentados dois 

comprovantes, a declaração e  extrato 
do FNDE. Na declaração consta 3 

anos (36 meses) e no extrato apenas 

35 pagamentos feitos. Essa 

discrepância se dá pelo sistema do 
FNDE não ser constantemente 

atualizado. Lá não consta por 

exemplo o mês 09/2016 e mês 
10/2016. Os dados lá no portal 

(https://www.fnde.gov.br/consulta-

publica) foram lançados até o mês 

08/2016. Sendo assim peço para 

ACATADO. Será realizada 

nova análise dos 

documentos enviados no 
ato da inscrição. 

DEFERIDO. O resultado 

preliminar será alterado, e 

publicado no resultado 
final. 

https://www.fnde.gov.br/consulta-publica
https://www.fnde.gov.br/consulta-publica
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considerar os documentos 

declaratórios onde consta 3 anos de 
efetivo exercício. 

132 

ANDRÉIA PEREIRA SANTOS 

Na disposição nº 4, sobre as 

inscrições, não diz que na entrega 
dos documentos o candidato deveria 

especificar a disciplina, do apoio às 

atividades pedagógicas, tornando 
assim, ambígua a disposição do 

edital, uma vez que se entende que a 

instituição no ato da aprovação dos 

selecionados distribuirão os mesmos 
para cada vaga. Também ambíguo o 

tópico 5.1 do edital, que deixa claro a 

exigência mínima para concorrer às 
vagas, o que torna incoerente o 

quesito dos quadros de área de 

formação 1 da pág. 9 e 10.  *o 

resultado preliminar não confere com 
o quadro de vagas do edital, ex: 

resultado de desenhista mecânico, 

não está no edital 31. 

PARCIALMENTE 

ACATADO. De acordo com o 

item 4.6 do edital nº 31, “O 

candidato deverá informar no 

“Formulário de Identificação 

do Candidato” (Anexo 5), de 

acordo a sua opção de vaga, o 

seguinte: nome completo, RG, 
CPF, Campus Sede/Unidade 

Remota, Unidade de Ensino, 

nome do curso, e dados para 

contato.” 

A exigência do tópico 5.1 é 

direcionada ao eixo 

tecnológico do curso, e de 

acordo com o edital é pré-

requisito para a concorrência à 

vaga.  

A ausência da vaga de 
desenhista mecânico ocorreu 

devido a um erro no edital, e 

foi publicada na retificação I 

do Edital 31. 

 

DEFERIDO. A 

documentação da 
candidata, enviada 

anteriormente, será 

analisada e publicada no 
resultado final, no curso 

solicitado. 

Será feita uma nova 
chamada, na forma de 

convite, para o cargo de 
desenhista mecânico, 

devido ao fato de a 

retificação ter sido 
publicada posteriormente 

ao prazo de entrega de 

documentos. 

147 

ÉRICA MARIA DE SOUZA VERÍSSIMO 

Na disposição nº 4, sobre as 

inscrições, não diz que na entrega 
dos documentos o candidato deveria 

especificar a disciplina, do apoio às 

atividades pedagógicas, tornando 
assim, ambígua a disposição do 

PARCIALMENTE 

ACATADO. De acordo com o 

item 4.6 do edital nº 31, “O 

candidato deverá informar no 

“Formulário de Identificação 

do Candidato” (Anexo 5), de 

acordo a sua opção de vaga, o 

DEFERIDO. A 

documentação da 
candidata, enviada 

anteriormente, será 

analisada e publicada no 
resultado final, no curso 
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edital, uma vez que se entende que a 

instituição no ato da aprovação dos 
selecionados distribuirão os mesmos 

para cada vaga. Também ambíguo o 

tópico 5.1 do edital, que deixa claro a 
exigência mínima para concorrer às 

vagas, o que torna incoerente o 

quesito dos quadros de área de 

formação 1 da pág. 9 e 10. 

seguinte: nome completo, RG, 

CPF, Campus Sede/Unidade 

Remota, Unidade de Ensino, 

nome do curso, e dados para 

contato.” 
A exigência do tópico 5.1 é 

direcionada ao eixo 

tecnológico do curso, e de 

acordo com o edital é pré-

requisito para a concorrência à 

vaga.  

 

solicitado. 

 

 

Montes Claros-MG, 27 de outubro de 2016. 

 

 

Prof. Renato Afonso Cota Silva 

Diretor-Geral do IFNMG – campus Montes Claros 

 


