
ITAMARANDIBA/MG – Curso Técnico em Informática

IFNMG – CAMPUS DIAMANTINA
CONVITE Nº. 02/2019

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS
GERAIS  –  CAMPUS DIAMANTINA,  por  intermédio  da  Diretoria  de  Educação  a  Distância,
CONVIDA, nos termos do EDITAL Nº 04, de 11 de Fevereiro de 2019, referente ao Processo
Seletivo  Simplificado  para  a  formação  de  cadastro  de  reserva  de  vagas  na  função  de
PROFESSOR  MEDIADOR  PRESENCIAL,  a  fim  de  atuar  como  colaborador  nos  cursos
técnicos de Informática e Meio Ambiente, modalidade a distância – Oferta Própria do Campus
Diamantina  em  convênio  com  a  Prefeitura  Municipal  de  Itamarandiba,  atendendo  à
necessidade  temporária  de  excepcional  interesse  público,  para  preenchimento  de  vaga
remanescente:

ORIENTAÇÕES:

1) Os documentos e/ou recursos deverão ser enviados para o e-mail
apoio.dtna.ifnmg@gmail.com, exclusivamente no dia informado no cronograma abaixo:

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

15/04/2019

Divulgação do resultado preliminar da análise da 
documentação

16/04/2019

Recurso do resultado preliminar 17/04/2019
Divulgação do Resultado Final 22/04/2019

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

a) RG e CPF digitalizados;

b) Possuir  diploma de graduação em: Graduação em Informática; ou Graduação em
Sistemas de Informação; ou Graduação em Ciência da Computação; ou Graduação
em Engenharia da Computação; ou Graduação em Processamento de Dados; ou
Graduação  em  Licenciatura  da  Computação;  ou  Graduação  em  Análise  e
Desenvolvimento  de  Sistemas..  (DIGITALIZADO)  Documentos  sem  timbre  e
carimbo da instituição de ensino não serão     aceitos.  

c) Caso tenha titulação em níveis de especialização, mestrado ou doutorado deverão
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digitalizar o diploma ou certificado de conclusão de curso acompanhado de histórico
escolar.  Documentos  sem  timbre  e  carimbo  da  instituição  de  ensino  não  serão
aceitos; (É de responsabilidade do candidato enviar declaração para comprovação).

d) d)  Contagem de tempo de serviço  em docência  ou declaração da  instituição ou
carteira de trabalho que comprove o tempo de docência. Documentos sem timbre e
carimbo  da  instituição  de  ensino  não  serão  aceitos;  (É  de  responsabilidade  do
candidato enviar declaração para comprovação).

e) Experiência  Profissional  comprovada  pela  atuação  no  Pronatec  (Bolsa-Formação,
Rede  e-Tec  Brasil  ou  Idiomas  sem  fronteiras  (Inglês  ou  Espanhol)  como:  Apoio
Pedagógico,  Administrativo  ou Financeiro,  Coordenador  de  polo,  Coordenador  de
curso,  Coordenador  de  tutoria,  Professor  pesquisador(formador),  Professor
pesquisador conteudista em Cursos Técnicos/Nível Médio ou de Formação Inicial e
Continuada  (FIC/Qualificação  Profissional)  pela  Bolsa  Formação;  ou  de  Tutoria
(Presencial ou a Distância) em Cursos Técnicos ofertados através da Rede e-Tec
Brasil. Documentos sem timbre e carimbo da instituição de ensino não serão aceitos;
(É de responsabilidade do candidato enviar declaração para comprovação).

3) Tais  documentos  enviados,  serão  classificados  conforme  os  critérios  estabelecidos no
EDITAL Nº 04, de 11 de Fevereiro de 2019 – PROFESSOR MEDIADOR PRESENCIAL;

4) Os  documentos  digitalizados  devem  ser  salvos  em  arquivo  único  em  formato  PDF  e
enviados no e-mail supracitado.

Diamantina – MG, 12 de Abril de 2019.

Gláucia do Livramento O. S. Nunes 
Coordenadora do Polo Itamarandiba/MG

Maria Alice Gomes Lopes Leite
Coordenador Adjunto – Campus Diamantina 

Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – IFNMG

Júnio Jáber
Diretor Geral – Campus Diamantina 

Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – IFNMG


	Diamantina – MG, 12 de Abril de 2019.

