MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

CONVOCAÇÃO PARA ENVIO DE DOCUMENTOS
(Todos os candidatos)

EDITAL Nº 103 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020. PROCESSO SELETIVO PARA
INGRESSO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, MODALIDADE A DISTÂNCIA, VIA SISTEMA
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB).

1 - DA CONVOCAÇÃO
1.1 Todos os candidatos inscritos na Categoria 1 e todos os candidatos inscritos na
Categoria 2 deverão enviar os documentos para comprovação da pontuação obtida no resultado
final.

1.2 Os documentos abaixo relacionados (conforme item 11 do edital), devem ser
digitalizados

e

enviados

em

pdf

único

e

legíveis,

ao

e-mail

selecaoprof.uabifnmg@gmail.com até o dia 05/01/2021:
a)

Documento de identidade ou RG (Registro Geral);

b)

CPF;

c)

Certidão de nascimento ou certidão de casamento;

d)

Diploma de Graduação (conforme exigência do Anexo I do Edital);

e)

Certificado de Pós-graduação stricto sensu;

f)

Contracheque ou declaração da instituição ou carteira de trabalho que comprove o tempo

de experiência como docente no magistério Superior conforme o subitem 4.1.2 do Edital;
g)

Documento que comprove que o candidato é um servidor docente do quadro efetivo do

IFNMG;
h)

Todos os documentos que comprovem a pontuação obtida (Quadro 2 do edital);

i)

Comprovante de endereço;

1.3 O e-mail encaminhado com os documentos deve constar o número do edital, cargo/função e
curso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS
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Exemplo de e-mail:
Para: selecaoprof.uabifnmg@gmail.com
Assunto: Documentos professor formador – Edital nº 103/ 2020.
Eu (nome do candidato) encaminho em anexo os documentos comprobatórios referentes ao
processo seletivo para atuar no encargo de PROFESSOR FORMADOR na disciplina (nome da
disciplina) para atuar no curso de (nome do curso) na modalidade a distância – UAB/IFNMG.
Att.,
Fulano de Tal

1 – DO RESULTADO
1.1 O resultado preliminar da análise documental será divulgado no dia 12/01/2021 através de
publicação no portal no endereço: https://www.ifnmg.edu.br/processos-seletivos-cead/processosseletivos-2020/25444-edital-103-2020-selecao-de-professor-formador-pos-ept-uab
1.2 Após a publicação do resultado preliminar da análise documental, os convocados poderão
enviar recursos para o e-mail selecaoprof.uabifnmg@gmail.com no prazo de 24 horas contados da
data de publicação do resultado preliminar para pedidos de revisão de análise documental.
1.3 O resultado final da análise documental e convocação para assumir vaga serão divulgados no
dia 14/01/2021 através de publicação no portal no endereço: https://www.ifnmg.edu.br/processosseletivos-cead/processos-seletivos-2020/25444-edital-103-2020-selecao-de-professor-formadorpos-ept-uab

Montes Claros/MG, 18 de dezembro de 2020.

Comissão de Processos Seletivos – UAB/CEAD/IFNMG

