
  

Ministério da Educação  

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  

Instituto Federal do Norte de Minas Gerais 

Diretoria de Educação a Distância  

CHAMADA PÚBLICA 

  

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE 

DE MINAS GERAIS CONVOCA para seleção simplificada de tutoria presencial e/ou 

intérprete de apoio para atuação no curso Técnico em Tradução e Interpretação de 

Língua Brasileira de Sinais e/ou cursos técnicos da Rede e-Tec na modalidade de 

educação a distância de preenchimento de vagas remanescentes nos polos abaixo 

discriminados:  

 

POLOS DE APOIO PRESENCIAL  

BOCAIÚVA  POLO AVANÇADO  

ITAMARANDIBA POLO AVANÇADO 

PORTEIRINHA POLO SEDE 

SALINAS  CAMPUS IFNMG  

TEÓFILO OTONI CAMPUS IFNMG 

  

1. DOS PRÉ-REQUISITOS DO(A) CANDIDATO(A)  

1.1 Serão deferidas as inscrições para candidatos que cumpram todas as condições 

gerais e específicas descritas abaixo:  

a) Ensino Médio completo com proficiência comprovada como tradutor/intérprete de 

Libras;  

b) Possuir experiência, de no mínimo 1 (um) ano, no exercício da docência 

comprovada (contracheque, declaração da instituição em papel timbrado ou 

carteira de trabalho), de acordo com o inciso II do artigo 2º da Lei no 11.273/2006;  

c) Ter disponibilidade de 20 horas semanais, sendo destas, 4 (quatro horas) no dia 

do encontro presencial da turma de sua responsabilidade;  

d) Ter conhecimento e habilidade na utilização da internet e ferramentas 

tecnológicas da informação e da comunicação;  



e) Não receber nenhuma outra bolsa de fomento governamental ou institucional, de 

acordo com a Lei no 11.273/2006;  

  

2. DO CRONOGRAMA DE SELEÇÃO  

Todos os candidatos deverão enviar currículo para o endereço eletrônico: 

documentotutorpresenciallibras@gmail.com, informando também para qual polo 

está se inscrevendo, conforme cronograma abaixo.  

ITEM  DESCRIÇÃO  DATAS/PERÍODOS  

2.1  Publicação da Chamada Pública 1º/12/2015  

2.2  Período das Inscrições  1º/12/2015 a 3/12/2015  

2.3  Homologação e Publicação do resultado  4/12/2015  

  

3. DA CLASSIFICAÇÃO  

3.1. O processo seletivo não terá fase eliminatória. Todos os candidatos que tiverem 

inscrição homologada, conforme item 3.1 deste edital, serão classificados em lista 

única obedecendo ao seguinte critério:  

3.1.1 Experiência profissional comprovada como tradutor/intérprete de Língua 

Brasileira de Sinais.  

3.2. Em caso de empate entre candidatos, serão observados os critérios abaixo na 

ordem em que se apresentam:  

3.2.1 Certificação de proficiência em nível federal (ProLibras);   

3.2.2 Certificação de proficiência em nível estadual (CAS);   

3.2.3 Candidato mais idoso.  

 

4. DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO  

4.1 A lista dos candidatos inscritos será homologado pela Diretoria de Educação a 

Distância do IFNMG e publicado no portal da Diretoria de Educação a Distância do 

IFNMG (http://ead.ifnmg.edu.br.), conforme cronograma estabelecido no item 2.  

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

5.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento das instruções contidas 

neste Edital e que expressamente concorda com os seus termos.  

5.2 O candidato que prestar informação falsa ou inexata, em qualquer documento, 

ainda que verificada posteriormente, será excluído do processo seletivo, e, caso 

tenha sido aprovado, será desvinculado do programa.  
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5.3 Os candidatos classificados neste edital, poderão ser chamados quando se 

caracterizar a necessidade.  

5.4 Em qualquer etapa do processo seletivo será excluído o candidato que utilizar 

meio fraudulento, meio ilícito ou proibido.  

5.5 A forma de concessão da retribuição financeira pelo exercício da tutoria 

presencial, atribuições, vedações quanto à vinculação ou exercício da tutoria e 

requisitos para vinculação como bolsista são determinados pela Resolução 

CD/FNDE No 18, de 16 de junho de 2010.  

5.6 Este processo seletivo terá validade de 1 ano, prorrogável por igual período.  

Montes Claros/MG, 1º de dezembro de 2015.  

 

Prof. Antônio Carlos Soares Martins  

Diretor de Educação a Distância/IFNMG  

 


