
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
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EDITAL Nº 479, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2016

3ª RETIFICAÇÃO

PROCESSO  SELETIVO  SIMPLIFICADO  DE  BOLSISTA  PARA  FORMAÇÃO  DE

CADASTRO  DE  RESERVA PARA O  ENCARGO  DE  PROFESSOR  MEDIADOR   A

DISTÂNCIA PARA ATUAR  NO  PROGRAMA NACIONAL DE  ACESSO  AO  ENSINO

TÉCNICO E EMPREGO-PRONATEC/BOLSA FORMAÇÃO/MEC/IFNMG.

O INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG) torna pública  3ª
RETIFICAÇÃO do Edital nº 465, de 25 de novembro de 2016, que passa a vigorar com a
seguinte redação:

I – O Anexo I onde consta o curso técnico em Libras fica retificado para curso técnico em
Tradução e Interpretação em Libras.

II –  No Anexo I a formação referente ao curso técnico em Tradução e Interpretação em
Libras  será  Graduação  em  Libras/Letras-Libras;  graduação  em  qualquer  área
acompanhada de curso em Tradução e Interpretação em Libras.

III – Onde se lê:

4.2 DAS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS PARA INSCRIÇÃO

4.2.1 Idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos. 

4.2.2 Para se inscrever no presente Processo Seletivo para o encargo de PROFESSOR

MEDIADOR A DISTÂNCIA, o candidato deve possuir a formação exigida no Anexo 1.

4.2.3 Exige-se do candidato, no exercício da função, os conhecimentos mínimos de uso

das ferramentas de informática e internet.



4.2.4  No  ato  da  convocação  não  será  exigida  comprovação  de  competência  em

informática. Porém, caso seja verificado posteriormente que o profissional  selecionado

não possua tais competências, afetando assim seu desempenho no exercício da função,

poderá  ser  desligado,  a  qualquer  tempo,  do  programa  pela  Coordenação  do

PRONATEC/IFNMG.

Leia-se:

4.2 DAS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS PARA INSCRIÇÃO

4.2.1 Idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos. 

4.2.2 Para se inscrever no presente Processo Seletivo para o encargo de PROFESSOR

MEDIADOR A DISTÂNCIA, o candidato deve possuir a formação exigida no Anexo 1.

4.2.3 Exige-se do candidato, no exercício da função, os conhecimentos mínimos de uso

das ferramentas de informática e internet.

4.2.4  No  ato  da  convocação  não  será  exigida  comprovação  de  competência  em

informática. Porém, caso seja verificado posteriormente que o profissional  selecionado

não possua tais competências, afetando assim seu desempenho no exercício da função,

poderá  ser  desligado,  a  qualquer  tempo,  do  programa  pela  Coordenação  do

PRONATEC/IFNMG.

4.2.4 Para o curso técnico em Tradução e Interpretação em Libras  o candidato será

submetido à entrevista  realizada por Banca Examinadora composta de dois professores

de Libras, designada pela Diretoria de Educação a Distância/IFNMG, e destinar-se-á a

apurar os conhecimentos e a proficiência do candidato em Libras.

IV – Os demais itens permanecem sem alteração.

Montes Claros-MG, 02 de dezembro de 2016.

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



ANEXO 1

ENCARGO: PROFESSOR MEDIADOR DISTÂNCIA

QUADRO DE CAMPUS, CURSO E POLO

* O Processo Seletivo é para formação de cadastro de reserva e as vagas serão preenchidas a depender da formação das turmas

Campus Curso Área de Formação Município
Nº  de
vagas*

Janaúba

Meio
Ambiente

Possuir diploma de curso superior ou estar matriculado e frequente em curso superior de Ecologia; Gestão
Ambiental; Engenharia Ambiental; Geografia; Engenharia Florestal; Engenharia Agrícola, Engenharia Agrícola
e Ambiental, Engenharia Ambiental, Agronomia ou Ciências Biológicas; ou curso técnico em Meio Ambiente
ou área correlata.

Verdelândia -

Nova
Porteirinha

-

Segurança do
Trabalho

Possuir diploma de curso superior ou estar matriculado e frequente em curso superior de Engenharia Civil,
Engenharia Mecânica, Graduação em Produção Civil, Graduação em Segurança do Trabalho; Tecnólogo do
Trabalho; Graduação em qualquer curso superior com especialização na área de Segurança do Trabalho; ou
curso técnico em Segurança do Trabalho ou área correlata.

Janaúba -

Matias
Cardoso

-

Agropecuária
Possuir  diploma  de  curso  superior  ou  estar  matriculado  e  frequente  em curso  superior  de  Agronomia,
Engenharia Agrícola e Ambiental; ou curso técnico em Agropecuária ou área correlata.

Janaúba -

Jaíba -

Tradução e
Interpretação

em Libras

Graduação  em  Libras/Letras-Libras;  graduação  em  qualquer  área  acompanhada  de  curso  em
Tradução e Interpretação em Libras

Nova
Porteirinha

-

Jaíba -

Multimeios
Didáticos

Possuir  diploma de curso superior  ou estar  matriculado e frequente em curso superior  de Computação,
Biblioteconomia, Audiovisual, Cinema e Vídeo, Comunicação, Webdesign; ou graduado em qualquer área; ou
curso técnico em Audiovisual, Computação, Multimeios Didáticos ou área correlata.

Verdelândia -

Nova
Porteirinha

-

Secretaria
Escolar

Possuir diploma de curso superior ou estar matriculado e frequente em curso superior de Administração,
Arquivologia, Biblioteconomia, Secretariado Executivo; ou graduado em qualquer área; ou curso técnico em
Administração, Secretaria Escolar ou área correlata.

Janaúba -

Matias
Cardoso

-

Diamantina
Meio

Ambiente

Possuir diploma de curso superior ou estar matriculado e frequente em curso superior de Ecologia; Gestão
Ambiental; Engenharia Ambiental; Geografia; Engenharia Florestal; Engenharia Agrícola, Engenharia Agrícola
e Ambiental, Engenharia Ambiental, Agronomia ou Ciências Biológicas; ou curso técnico em Meio Ambiente
ou área correlata.

Datas -

Carbonita -

Segurança do Possuir diploma de curso superior ou estar matriculado e frequente em curso superior de Engenharia Civil, Itamarandiba -



Trabalho
Engenharia Mecânica, Graduação em Produção Civil, Graduação em Segurança do Trabalho; Tecnólogo do
Trabalho; Graduação em qualquer curso superior com especialização na área de Segurança do Trabalho; ou
curso técnico em Segurança do Trabalho ou área correlata.

Diamantina -

Agropecuária
Possuir  diploma  de  curso  superior  ou  estar  matriculado  e  frequente  em curso  superior  de  Agronomia,
Engenharia Agrícola e Ambiental; ou curso técnico em Agropecuária ou área correlata.

Turmalina -

Datas -

Tradução e
Interpretação

em Libras

Graduação  em  Libras/Letras-Libras;  graduação  em  qualquer  área  acompanhada  de  curso  em
Tradução e Interpretação em Libras

 Carbonita -

Datas -

Multimeios
Didáticos

Possuir  diploma de curso superior  ou estar  matriculado e frequente em curso superior  de Computação,
Biblioteconomia, Audiovisual, Cinema e Vídeo, Comunicação, Webdesign; ou graduado em qualquer área; ou
curso técnico em Audiovisual, Computação, Multimeios Didáticos ou área correlata.

Minas Novas -

Capelinha -

Secretaria
Escolar

Possuir diploma de curso superior ou estar matriculado e frequente em curso superior de Administração,
Arquivologia, Biblioteconomia, Secretariado Executivo; ou graduado em qualquer área; ou curso técnico em
Administração, Secretaria Escolar ou área correlata.

Minas Novas -

Capelinha -

CEAD

Multimeios
Didáticos

Possuir  diploma de curso superior  ou estar  matriculado e frequente em curso superior  de Computação,
Biblioteconomia, Audiovisual, Cinema e Vídeo, Comunicação, Webdesign; ou graduado em qualquer área; ou
curso técnico em Audiovisual, Computação, Multimeios Didáticos ou área correlata.

Bocaiúva -

Engenheiro
Navarro

-

Secretaria
Escolar

Possuir diploma de curso superior ou estar matriculado e frequente em curso superior de Administração,
Arquivologia, Biblioteconomia, Secretariado Executivo; ou graduado em qualquer área; ou curso técnico em
Administração, Secretaria Escolar ou área correlata.

Bocaiúva -

Engenheiro
Navarro

-

Tradução e
Interpretação

em Libras

Graduação  em  Libras/Letras-Libras;  graduação  em  qualquer  área  acompanhada  de  curso  em
Tradução e Interpretação em Libras

Bocaiuva -

Montes Claros -

Agropecuária
Possuir  diploma  de  curso  superior  ou  estar  matriculado  e  frequente  em curso  superior  de  Agronomia,
Engenharia Agrícola e Ambiental; ou curso técnico em Agropecuária ou área correlata.

Bocaiúva -

Bocaiúva
(Ass. Pa.
Betinho)

-

Engenheiro
Navarro

-

Engenheiro
Navarro (Ass.
Eloy Ferreira)

-

Montes Claros -



Montes Claros
(Ass. Estrela

do Norte)
-


