Ministério da Educação/FNDE
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
Campus Arinos
EDITAL Nº 10/2012, IFNMG – Campus Arinos
RETIFICA O EDITAL N°7/2012 – INFMG – Campus Arinos
O Diretor-Geral do Campus Arinos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Norte de Minas Gerais (IFNMG), por meio de Comissão de Avaliação do Processo Seletivo
Simplificado Bolsista para atuar no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego –
PRONATEC/MEC, e no uso de suas atribuições legais, resolve:
I – Retificar o item 4.1 do edital N°7/2012 de 6 de Março de 2012
Onde se lê:
4.1 As inscrições devem ser protocoladas no Setor de Protocolo do Campus, no período de 06 de
março de 2012 a 08 de março de 2012, em envelope lacrado, endereçado à coordenadoria de
extensão, aos cuidados do Coordenador-Ajunto das Bolsas-Formação do Pronatec, contendo:
•
Requerimento de inscrição (ANEXO I);
•
Currículo Lattes, modelo simplificado, acompanhado de comprovação de formação
•
acadêmica, titulação e de experiência profissional;
•
Cópia de documento de identidade com foto;
•
Declaração/Contagem de tempo de serviço para comprovação de experiência profissional
indicando claramente as datas de início e fim do contrato de trabalho, em outras instituições;
•
Declaração de tempo de serviço emitida pela Coordenação de Gestão de Pessoas do
Campus.
•
Termo de Disponibilidade conforme modelo mostrado no Anexo IV.
Leia-se:
4.1 As inscrições devem ser protocoladas no Setor de Protocolo do Campus, no período de 06 de
março de 2012 ao dia 02 de abril de 2012, em envelope lacrado, endereçado à coordenadoria de
extensão, aos cuidados do Coordenador-Ajunto das Bolsas-Formação do Pronatec, contendo:
•
Requerimento de inscrição (ANEXO I);
•
Currículo Lattes, modelo simplificado, acompanhado de comprovação de formação
•
acadêmica, titulação e de experiência profissional;
•
Cópia de documento de identidade com foto;
•
Declaração/Contagem de tempo de serviço para comprovação de experiência profissional
indicando claramente as datas de início e fim do contrato de trabalho, em outras instituições;
•
Declaração de tempo de serviço emitida pela Coordenação de Gestão de Pessoas do
Campus.
•
Termo de Disponibilidade conforme modelo mostrado no Anexo IV.
II – Revogar o item 4.2
III – Retificar o cronograma
Onde se lê:
Atividade

Data / Período

Inscrições dos Candidatos

06 a 09 de
março de 2012

Abertura de envelopes, homologação das inscrições, classificação dos

09

a

12

de
1/2

candidatos e publicação do resultado preliminar no site: www.ifnmg.edu.br/arinos março de 2012
Interposição de recursos contra o resultado
Preliminar

13 de março de
2012

Publicação do resultado final

Até
16
de
março de 2012

Leia-se:
Atividade

Data / Período

Inscrições dos Candidatos

06 de março a
02 de abril de
2012

Abertura de envelopes, homologação das inscrições, classificação dos
candidatos e publicação do resultado preliminar no site:
www.ifnmg.edu.br/arinos

03 a 04 de abril
de 2012

Interposição de recursos contra o resultado
Preliminar

05 de abril de
2012

Publicação do resultado final

Até 6 de abril
de 2012

Arinos, 08 de Março de 2012

Edmilson Tadeu Cassani
Diretor Geral do IFNMG – Campus Arinos
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