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EDITAL Nº 127 DE 26 DE ABRIL DE 2017 

 
 

CONVOCAÇÃO – QUARTA CHAMADA 
 
 

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

MINAS GERAIS-IFNMG, por intermédio da Diretoria de Educação a Distância, torna 

pública lista de convocação da quarta chamada de candidatos classificados para entrega 

de documentos no processo seletivo de Gestor de avaliação e controle acadêmico para 

atuar na Equipe Multidisciplinar dos cursos na modalidade a distância – Sistema 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) – CEAD do IFNMG, atendendo à necessidade 

temporária de excepcional interesse público, conforme segue: 

 
1 - DA CONVOCAÇÃO 
 
1.1 A lista dos candidatos convocados nesta quarta chamada está anexa a este 

documento (Anexo I). 

1.2 O candidato convocado deverá enviar toda a documentação digitalizada abaixo 

relacionada ao e-mail equipemultidisciplinar.ifnmg@gmail.com, no período de 

06/12/2017 a 10/12/2017: 

 

a) Original e cópias de RG e CPF; 

b) Comprovante de endereço; 

c) Original e cópia de diploma de graduação, histórico escolar ou declaração de conclusão de 

graduação; 

d) Original e cópia de certificado de Pós-graduação, histórico escolar ou declaração de 

conclusão do curso; 

e) Original e cópia de contracheque ou declaração da instituição ou carteira de trabalho que 

comprove, no mínimo, 01 (um) ano de experiência como docente; 

f) Todos os documentos que comprovem a pontuação obtida, de acordo Tabela de Pontuação 

do Edital Nº 127/2017. 

j) Formulário preenchido da relação de documentos apresentados para comprovação de 

pontuação obtida (Anexo II desta Chamada). 

 

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

curso identificados no assunto.  
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Exemplo de e-mail: 

Para: equipemultidisciplinar.ifnmg@gmail.com 
Assunto: Documentos – Equipe Multidisciplinar – Edital nº 127/ 2017. 
 
Eu, candidato convocado FULANO DE TAL, encaminho em anexo os documentos 
comprobatórios referentes ao processo de seleção para Gestor de avaliação e controle 
acadêmico para atuar na Equipe Multidisciplinar, na modalidade a distância – 
UAB/IFNMG. 
 
Att., 
 
Fulano de Tal 
 
1.4 O Resultado Preliminar da análise de documentos será divulgado até o dia 11/12/2017 

através de publicação no link http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo.  

1.5 Após a publicação do Resultado Preliminar da análise de documentos, os convocados 

na 4ª chamada poderão enviar recursos para o e-mail 

equipemultidisciplinar.ifnmg@gmail.com no prazo de 24 horas contados da data de 

publicação do Resultado Preliminar para pedidos de revisão de Análise documental. 

1.6 O Resultado Final da análise documental e a convocação para o início dos trabalhos 

serão divulgados até o dia 13/12/2017 através de publicação no link 

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

 

 

 

Montes Claros/MG, 04 de dezembro de 2017. 

 

 

Prof. Antônio Carlos Soares Martins 
 Diretor de Educação a Distância/IFNMG 
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EDITAL Nº 127 DE 26 DE ABRIL DE 2017 
 
 

ANEXO I 
 

Gestor de avaliação e controle acadêmico 

Classif. Inscrição Nome Situação  

18 30156 GILDA SILVONE DE FREITAS CARDOSO Enviar documentação 

19 29988 ANTUÉRPIA MESQUITA MAIA MARTINS Enviar documentação 

20 30149 KARINA CARVALHO DE ALMEIDA Enviar documentação 

21 30112 VANESSA OLIVEIRA DE ALENCAR Enviar documentação 

 


