
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
Diretora de Educação a Distância

EDITAL Nº 156, DE 26 DE ABRIL DE 2016

RETIFICAÇÃO

SELEÇÃO  SIMPLIFICADA  DE  TUTOR  A  DISTÂNCIA  PARA  ATUAÇÃO  EM  CURSOS  NA
MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

O INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG), por intermédio da Diretoria de
Educação a Distância, torna pública RETIFICAÇÃO do Edital nº 148, de 20 de abril de 2016, que
passa a vigorar com a seguinte redação:

I – Onde se lê:

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 O processo seletivo será regido por este Edital; 

1.2 Ao efetivar a inscrição, o candidato declara estar ciente do conteúdo deste Edital e acata na
íntegra as suas disposições; 

1.3  A  participação  no  Programa  do  presente  Edital  não  implicará  redução  das  atividades
normalmente desempenhadas pelo candidato na sua Instituição de origem; 

1.4 Não é permitido acúmulo de bolsas no Sistema de Gestão de Bolsas – SGB do FNDE, portanto
candidatos  já  participantes  de outros  programas de fomento a estudo e pesquisa do Governo
Federal (UAB, e-Tec, PARFOR, SECADI), com bolsas do FNDE, deverão estar atentos para evitar a
sobreposição de períodos de vinculação entre os programas; 

1.5 O (a) candidato (a) que, por qualquer motivo, deixar de atender às normas e às recomendações
estabelecidas será automaticamente eliminado desta seleção;

1.6 Dúvidas e informações poderão ser encaminhadas para o e-mail redeetecbrasil@ifnmg.edu.br.

Leia-se:
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1.3  A  participação  no  Programa  do  presente  Edital  não  implicará  redução  das  atividades
normalmente desempenhadas pelo candidato na sua Instituição de origem; 

1.4 Não é permitido acúmulo de bolsas no Sistema de Gestão de Bolsas – SGB do FNDE, portanto
candidatos  já  participantes  de outros  programas de fomento a estudo e pesquisa do Governo
Federal (UAB, e-Tec, PARFOR, SECADI), com bolsas do FNDE, deverão estar atentos para evitar a
sobreposição de períodos de vinculação entre os programas; 

1.5 O (a) candidato (a) que, por qualquer motivo, deixar de atender às normas e às recomendações
estabelecidas será automaticamente eliminado desta seleção;

1.6 As atribuições sobre a função de tutor estão descritas na RESOLUÇÃO/FNDE/CD/ Nº 18, de 16

de  junho  de  2010,  disponível  no  endereço  eletrônico
www.fnde.gov.br/fnde/legislacao/resolucoes/item/3400-resolução-cd-fnde-nº-18-de-16-dejunho-de-
2010%20;

1.7 De acordo com a RESOLUÇÃO/FNDE/CD/ Nº 18, de 16 de junho de 2010, o valor da bolsa a
ser concedida ao tutor é de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) mensais, desde que
possua experiência mínima de 01 (um) ano no magistério;

1.8  Dúvidas  e  informações  acerca  dessa  seleção  poderão  ser  encaminhadas  para  o  e-mail
editaisceadifnmg@gmail.com.

II – Onde se lê:

5.2  As  inscrições  serão  realizadas  exclusivamente  mediante  o  preenchimento  de  formulário
eletrônico disponibilizado na página do CEAD/IFNMG, http://ead.ifnmg.edu.br, até às 18 horas do
dia 29/04/2016.

Leia-se:

5.2  As  inscrições  serão  realizadas  exclusivamente  mediante  o  preenchimento  de  formulário
eletrônico disponibilizado na página do CEAD/IFNMG, http://ead.ifnmg.edu.br, até às 18 horas do
dia 29/04/2016.

5.2.1 Não será gerado comprovante de inscrição após o envio das informações do formulário de
inscrições.

III – Os demais itens permanecem sem alteração.

Montes Claros-MG, 26 de abril de 2016.

Prof. Antônio Carlos Soares Martins

Diretor de Educação a Distância/IFNMG
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