
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

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

                        
                                                                                    

1º CONVITE

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE

MINAS GERAIS, por intermédio do Centro de Referência em Formação e Educação a

Distância (CEAD), convida, nos termos do Edital nº 380, de 05 de Novembro de 2018,

referente ao Processo Seletivo Simplificado de Bolsista para Formação de Cadastro de

Reserva para o encargo de TUTOR   a fim de atuar nos cursos de  Formação Inicial e

Continuada (FIC), na modalidade de Educação a distância, a serem ofertados pelo Centro

de  Referência  em  Formação  e  Educação  a  Distância  –  CEAD/IFNMG, para

preenchimento de vagas remanescentes no polo CEAD/Montes Claros:

POLO CURSO FUNÇÃO

CEAD/Montes Claros Ensino da Língua Brasileira de Sinais
Tutor

CEAD/Montes Claros Inglês Básico
Tutor

CEAD/Montes Claros Maquiador
Tutor

ORIENTAÇÕES:

1)  Os  documentos  digitalizados  e/ou  recursos  deverão  ser  enviados  para  o  e-mail

amanda.murta@ifnmg.edu.br, exclusivamente no dia informado no cronograma abaixo:
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CRONOGRAMA

DESCRIÇÃO DATAS

Publicação do Convite 19/12/2018

Envio  da  documentação  digitalizada  para  o  e-mail
indicado no tópico 1 das Orientações

Exclusivamente no dia
21/12/2018, até às 23:59 horas

Divulgação  do  Resultado  Preliminar  da  análise  da
documentação

02/01/2019

Período de Recursos ao Resultado Preliminar 03/01/2019, até às 23:59 horas

Divulgação do Resultado Final 04/01/2019

2) Os documentos exigidos para o envio são os seguintes:

a) RG e CPF;

b) Comprovante de endereço;

c) Certificado, histórico escolar ou declaração de conclusão do curso de graduação e/ou

especialização, de acordo exigência mínima para o encargo;

d) Comprovante de cumprimento das obrigações eleitorais;

e)  Comprovante  de  cumprimento  das  obrigações  militares,  (para  candidatos  do  sexo

masculino);

f) Anexo I devidamente preenchido (Formulário de identificação do candidato);

g) Formação mínima exigida para atuar no Curso FIC Ensino da Língua Brasileira de

Sinais:

 Graduação em Letras: Libras ou Português ou Inglês ou Espanhol  ou Pedagogia.

Exige-se ainda aprovação em entrevista em Libras realizada pelo CEAD/IFNMG.

h)  Formação mínima exigida para atuar no Curso FIC Inglês Básico:

 Graduação em Letras Inglês ou Graduação em Letras Português/Inglês ou  Ensino

Médio completo. Acrescido de proficiência comprovada na área ou ser aprovado

em entrevista em Inglês realizada pelo CEAD/IFNMG.

i) Formação mínima exigida para atuar no Curso FIC Maquiador:

 Curso Superior na área de Estética e/ou Cosmetologia (completo ou em curso)

com  experiência  comprovada  de  no  mínimo  06  (seis)  meses  de  atuação

profissional com maquiagem e/ou experiência comprovada de no mínimo 06 (seis)
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meses de atuação profissional como professor/instrutor de curso de maquiador ou

ensino  médio  completo  com  certificado  de  curso  de  capacitação  e/ou

profissionalizante  de  maquiagem,  com  carga  horária  mínima  de  60  horas  e

experiência comprovada de no mínimo 06 (seis)  meses de atuação profissional

com maquiagem e/ou experiência comprovada de no mínimo 06 (seis) meses de

atuação profissional como professor/instrutor de curso de maquiador.

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

digitalizar  o diploma ou certificado de conclusão de curso.  Documentos sem timbre e

carimbo da instituição de ensino não serão aceitos, (é de responsabilidade do candidato

enviar declaração para comprovação). Será atribuído, não cumulativamente: 35 (trinta)

pontos para doutorado, 25 (vinte e cinco) pontos para mestrado, 15 (vinte) pontos para

especialização.

k) Contagem de tempo de serviço como professor formador ou declaração da instituição

ou carteira de trabalho que comprove o tempo de docência (exceto estágio). Documentos

sem timbre e carimbo da instituição de ensino não serão aceitos, (é de responsabilidade

do candidato enviar declaração para comprovação). Será atribuído 01 (um) ponto para

cada  MÊS na docência, em qualquer modalidade e nível  de Educação,  devidamente

comprovada. Será levado em consideração o tempo de exercício em tutoria (presencial e

a distância). Não serão pontuados períodos concomitantes em diferentes atividades bem

como o tempo de experiência comprovada neste item não poderá ser utilizado para fins

de pontuação em qualquer outro item/critério.

l)  Experiência  profissional  comprovada  em  cursos  na  metodologia  de  educação  a

distância.  Será atribuído 1(um) ponto para cada MÊS. Não serão pontuados períodos

concomitantes em diferentes atividades bem como o tempo de experiência comprovada

neste item não poderá ser utilizado para fins de pontuação em qualquer outro item/critério.

Documentos sem timbre e carimbo da instituição de ensino não serão aceitos,  (é  de

responsabilidade do candidato enviar declaração para comprovação).

m) Tais documentos enviados, serão classificados conforme os critérios do edital N° 380,

de 05 de Novembro de 2018.

n) O candidato deverá preencher formulário de identificação com os dados de contato

pessoal e escolha do curso que está anexo nesse convite e enviá-lo com a documentação
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Anexo I.

o) Os documentos digitalizados devem ser salvos em arquivo único em formato PDF e

seguir a ordem apresentada no tópico 2 das orientações.

Montes Claros, 19 de Dezembro de 2018.

Prof. Antônio Carlos Soares Martins
Diretor de Educação a Distância do IFNMG
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ANEXO I

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Nome:

RG:

Data de nascimento:

CPF:

Curso:

Polo:

E-mail:

Telefone Fixo:

Celular(c/ WhatsApp):
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