Ministério da Educação/FNDE
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
Campus Januária - Unidade Remota de Itacarambi
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE BOLSISTAS, NA MODALIDADE PROFESSOR, QUE
ATUARÃO NO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO PRONATEC/MEC – IFNMG CAMPUS JANUÁRIA UNIDADE REMOTA DE ITACARAMBI

CONVOCAÇÃO PARA ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
O Coordenador-Adjunto do PRONATEC/Bolsa Formação do IFNMG/Câmpus
Januária e Presidente da Comissão Central Avaliadora, Leonardo Maciel Carneiro, no uso
de suas competência instituídas pela Portaria nº 362 - REITOR/2013 e Portaria nº88 DG/2014 e em conformidade com as atribuições impostas pelo edital 115/2014 –
IFNMG/Câmpus Januária, resolve:
1 - convocar os três candidatos melhor classificados para cada disciplina, a enviarem a
documentação comprobatória, até as 22:00 horas do dia 07/07/2014, nos termos do Item 8
do referido edital.
2 - Informar os procedimentos de envio nos termos do item 8 do referido edital.
2.1 – Referente ao item 8.2 do edital
“8.2 - O candidato quando convocado deverá enviar à Comissão Avaliadora do presente
processo seletivo):
a) Cópia de Identidade, CPF, Comprovante de Endereço; comprovante de cumprimento
das obrigações eleitorais e militares;
b) Cópias reprográficas de todos os documentos que comprovem os pontos obtidos no
processo classificatório, discriminados (Numerados) em sequencia de critérios.
c) Os anexos 2, 3 e 4 devidamente preenchidos e assinados, conforme o caso.”
Ex. Item 01 FORMAÇÃO ACADÊMICA (escrever na cópia referente a
comprovação do referido item, 1.1, 1.2 ...assim por diante). Deverá ser efetuados em
todos os itens a serem comprovados.
Obs.1 No caso dos itens de contagem de tempo ou experiência, deverão ser
destacados no texto, onde comprova a contagem informada no ato da inscrição.
Obs.2 Os candidatos autônomos, ou que não tem vínculo de trabalho, estão
dispensados de entregar o anexo 03.
Obs.3 – Os documentos deverão ser entregues nos locais indicados no subitem 8.3.1
do edital, respeitados os horários e dias estabelecidos.
Obs.4 – Não será obrigatória a autenticação dos documentos, devendo ser
apresentados os originais para conferência em momento posterior, quando exigido pela
Coordenação do PRONATEC.
Januária(MG), 03 de julho de 2014.
Leonardo Maciel Carneiro
Coordenador-Adjunto PRONATEC/Bolsa Formação
Portaria nº 362 - REITOR/2013
Presidente da Comissão Central Avaliadora
Portaria nº 088 - DG/2014

