Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
Diretoria de Educação a Distância

EDITAL Nº 233, DE 19 DE AGOSTO DE 2014.
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS
GERAIS, por intermédio da Diretoria de Educação a Distância, torna pública a homologação do
resultado final do processo de seleção externa para provimento de vagas e cadastro de reserva
da função de TUTOR A DISTÂNCIA para atuar junto ao Programa e-Tec Idiomas, no âmbito da
Rede e-Tec Brasil/IFNMG, atendendo à necessidade temporária de excepcional interesse público,
em consonância com as leis nº. 11.273, de 06/02/2006, e 11.507, de 20/07/2007; bem como o
Decreto nº. 5.800 de 08/06/2006 e as Resoluções FNDE/CD nº. 26 de 05/06/2009, 36 de
13 de julho de 2009, 54 de 29 de outubro de 2009 e 18 de 16 de junho de 2010, conforme segue:
1. DO RESULTADO FINAL
1.1 Os candidatos classificados para compor o cadastro de reserva de vagas devem atingir, no
mínimo, 6,0 pontos em 10,0 distribuídos conforme o item 2 do Edital Nº 225, de 25 de julho de
2014.
1.2 A lista dos candidatos classificados, assim como os candidatos desclassificados e eliminados
por não comparecimento ou desistência, está relacionada no Anexo I deste Edital.
2. DAS VAGAS
2.1 Todos os candidatos classificados irão compor cadastro de reserva e poderão ser
selecionados conforme a necessidade surgida a partir da confirmação do número de turmas
formadas, observando-se a estrita ordem de classificação.
2.2 Serão convocados candidatos para suprir as vagas surgidas a partir da confirmação do
número de turmas formadas, observando-se a estrita ordem de classificação.
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