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Processo Seletivo Simplificado para Professor Mediador para atender aos cursos do
PROFUNCIONÁRIO da escola Técnica Aberta do Brasil – Rede e-Tec através do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC
1. Onde se lê:
3.1 As inscrições são gratuitas e deverão ser encaminhadas de 24/01/2017 a 07/02/2017, pelos Correios, via
Sedex, com data limite de postagem até 06 de fevereiro de 2017, ou entregues até a data final
supramencionada na sede da Reitoria do IFSULDEMINAS, das 08h00 às 20h00, sendo que o formulário de
inscrição é de preenchimento obrigatório, encontra-se no Anexo II deste Edital e deverá ser encaminhado
juntamente com os outros documentos em folhas modelo A4, em encadernamento com espiral, capa
transparente e folhas numeradas para o endereço identificado conforme a seguir:
Leia-se:
3.1 As inscrições são gratuitas e deverão ser encaminhadas de 24/01/2017 a 07/02/2017, pelos Correios, via
Sedex, com data limite de postagem até 06 de fevereiro de 2017, ou entregues até a data final
supramencionada na sede da Reitoria do IFSULDEMINAS, das 08h00 às 20h00, sendo que o formulário de
inscrição é de preenchimento obrigatório, encontra-se no Anexo III deste Edital e deverá ser encaminhado
juntamente com os outros documentos em folhas modelo A4, em encadernamento com espiral, capa
transparente e folhas numeradas para o endereço identificado conforme a seguir:
2. Onde se lê:
6.2 A remuneração dos bolsistas envolvidos será calculada de acordo com a carga horária executada
Leia-se:
6.2 A remuneração dos bolsistas envolvidos será calculada de acordo com a carga horária executada,
conforme quadro abaixo, que deverá ser integralmente cumprida no polo escolhido pelo candidato no ato de
inscrição neste processo seletivo.
3. Onde se lê:
6.8 O candidato selecionado, caso servidor público das três esferas de governo (federal, estadual ou
municipal), deverá cumprir sua carga horária semanal no turno determinado, conforme o horário de
ocorrência do curso, que deverá ser diverso daquele(s) em que exerce suas atividades habituais como
servidor(a) público.
Leia-se:
6.8 O candidato selecionado, caso servidor público das três esferas de governo (federal, estadual ou
municipal), deverá cumprir sua carga horária semanal no turno determinado, conforme o horário de
ocorrência do curso, que deverá ser diverso daquele(s) em que exerce suas atividades habituais como
servidor(a) público, procedendo, no ato de contratação, a entrega, juntamente a outros documentos exigidos
nesse edital, da autorização da DGP para execício das atividades (Anexo V) .

