
 EDITAL Nº 234/15, 05 DE OUTUBRO DE 2015

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE BOLSISTAS PARA CADASTRO DE
RESERVA NA FUNÇÃO DE  PROFESSOR PRESENCIAL - CAMPUS  MONTES

CLAROS, QUE ATUARÃO NO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO
TÉCNICO E EMPREGO – PRONATEC/BOLSA FORMAÇÃO/MEC/IFNMG.

 

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

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

pública a RETIFICAÇÃO do Edital Nº Nº 210/2015, de 18 de setembro de 2015. Retifica

item 2.1.5 do Anexo 1 , que passa a vigorar com a seguinte redação:

ONDE SE LÊ:

 ANEXO 1

QUADRO DE VAGAS

2. CIDADE DE CAPITÃO ENÉAS

2.1 Curso FIC - CABELEIREIRO – Turno Vespertino – Início:  20/10/2015
Aulas de Terça a Quinta-feira das 13:00 às 17:00 horas. 

*Poderá haver aulas em turnos, dias e horários diferentes a critério do professor e da turma (ex: aulas
práticas). 

Curso/Disciplina Modalidade
Carga

Horária
Área de Formação

Nº de
vagas

2.1.1
Empreendedorismo

Presencial
30

horas

Graduação  em
Administração.  Graduação
em  qualquer  área  com  pós-
graduação  (mínimo  de  360
horas) na área de Gestão.

1

2.1.2 Informática
Básica

Presencial
30

horas

Graduação  na  área  de
Informática. Curso técnico em
Informática.

1

2.1.3 Biossegurança Presencial
20

horas

Graduação na área de saúde.
Graduação em qualquer área
com  pós-graduação  (mínimo
de  360  horas)  na  área  de
microbiologia. 

1

2.1.4
Tricologia  e
patologias  da  pele  e
do cabelo
Procedimentos  e
técnicas profissionais
Cosmetologia

Presencial 100
horas

Graduação  ou  Formação
Técnica  na  área  de  Beleza,
relacionada  ao  cuidado  dos
cabelos.  Graduação  em
qualquer  área  com  pós-
graduação  (mínimo  de  360
horas)  na  área  de  beleza,

1



aplicada

relacionada  ao  cuidado  dos
cabelos.  Comprovação  de
conhecimento  profissional  na
área  objeto  da  disciplina,
mediante:  atestado  de
capacidade  emitido  por
pessoa  jurídica  de  direito
público  (escolas  públicas,
prefeitura,  órgãos  estaduais,
municipais  ou  federais)  para
os  quais  já  tenha  prestado
serviço.  Experiência  mínima
de 2  anos como profissional
da  área  de  beleza  –
relacionada  ao  cuidado  com
os  cabelos,  comprovada  em
CTPS.

2.1.5  Geometria
Aplicada

Presencial
40

horas
Graduação em Matemática. 1

2.1.6
Mercado profissional

e suas tendências
Apresentação e

postura profissional

Presencial
120

horas

Graduação  ou  Formação
Técnica  na  área  de  Beleza,
relacionada  ao  cuidado  dos
cabelos.  Graduação  em
qualquer  área  com  pós-
graduação  (mínimo  de  360
horas)  na  área  de  beleza,
relacionada  ao  cuidado  dos
cabelos.  Comprovação  de
conhecimento  profissional  na
área  objeto  da  disciplina,
mediante:  atestado  de
capacidade  emitido  por
pessoa  jurídica  de  direito
público  (escolas  públicas,
prefeitura,  órgãos  estaduais,
municipais  ou  federais)  para
os  quais  já  tenha  prestado
serviço.  Experiência  mínima
de 2  anos como profissional
da  área  de  beleza  –
relacionada  ao  cuidado  com
os  cabelos,  comprovada  em
CTPS.

1

2.1.7
Gestão e organização
do Trabalho

Presencial
60

horas
1
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Graduação  em
Administração.  Graduação
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20

horas
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1

2.1.4
Tricologia  e
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técnicas profissionais
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Presencial 100
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qualquer  área  com  pós-
graduação  (mínimo  de  360
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cabelos.  Comprovação  de
conhecimento  profissional  na
área  objeto  da  disciplina,
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de 2  anos como profissional
da  área  de  beleza  –
relacionada  ao  cuidado  com
os  cabelos,  comprovada  em

1



CTPS.

2.1.5  Geometria
Aplicada

Presencial
40

horas
Graduação  ou  Formação
Técnica na área de  Beleza,
relacionada ao cuidado dos
cabelos.  Graduação  em
qualquer  área  com  pós-
graduação (mínimo de  360
horas)  na  área  de  beleza,
relacionada ao cuidado dos
cabelos.  Comprovação  de
conhecimento  profissional
na  área  objeto  da
disciplina,  mediante:
atestado  de  capacidade
emitido por pessoa jurídica
de  direito  público  (escolas
públicas, prefeitura, órgãos
estaduais,  municipais  ou
federais)  para  os  quais  já
tenha  prestado  serviço.
Experiência  mínima  de  2
anos como profissional  da
área  de  beleza  –
relacionada  ao  cuidado
com  os  cabelos,
comprovada em CTPS.

1

2.1.6
Mercado profissional

e suas tendências
Apresentação e

postura profissional

Presencial
120

horas
1

2.1.7
Gestão e organização
do Trabalho

Presencial
60

horas
1

Montes Claros/MG, 05 de outubro de 2015.

Prof. Antônio Carlos Soares Martins
                                         Diretor de Educação a Distância/IFNMG


