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Processo seletivo Simplificado para PROFESSOR para atender ao Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Rede e-Tec Brasil 

 

 
O DIRETOR GERAL DO CAMPUS MUZAMBINHO E A COORDENAÇÃO GERAL DA REDE E-TEC 

BRASIL do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS 

GERAIS - torna pública a retificação do Edital no 02/2017. 

 

1) No item 3.3 (pág. 03), onde se lê: 
 

O desempenho das atividades poderá ocorrer em qualquer dia da semana, incluindo 

sábados e domingos, em qualquer um dos turnos de acordo com as necessidades dos 

cursos. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A permanência do profissional selecionado na equipe 

IFSULDEMINAS Campus Muzambinho está diretamente condicionada ao bom desempenho 

de suas atribuições. Portanto, o IFSULDEMINAS Muzambinho tem a prerrogativa de 

submeter o bolsista à avaliações de desempenho, com este propósito; as avaliações de 

desempenho serão executadas ao longo do primeiro e segundo semestre de 2017, pela 

coordenação geral, coordenação adjunta e coordenadores de curso e tutoria do 

IFSULDEMINAS/Campus Muzambinho. 

 
Leia-se : 

O desempenho das atividades poderá ocorrer em qualquer dia da semana, incluindo 

sábados e domingos, em qualquer um dos turnos de acordo com as necessidades dos 

cursos. 

Condições como deslocamento, hospedagem, alimentação e demais custos que 

advenham da permanência do professor em decorrência da aula presencial são de 

exclusiva responsabilidade do candidato (a), pois a logística de carros para os polos 

ocorrem a partir do IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho, não cabendo qualquer 

pagamento ao professor(diárias) para se deslocarem até o campus 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: A permanência do profissional selecionado na equipe 

IFSULDEMINAS Campus Muzambinho está diretamente condicionada ao bom desempenho 

de suas atribuições. Portanto, o IFSULDEMINAS Muzambinho tem a prerrogativa de 

submeter o bolsista à avaliações de desempenho, com este propósito; as avaliações de 

desempenho serão executadas ao longo do primeiro e segundo semestre de 2017, pela 

coordenação geral, coordenação adjunta e coordenadores de curso e tutoria do 



IFSULDEMINAS/Campus Muzambinho. 

 

 

2) No ANEXO I (página 10) do Edital, onde se lê:  

 

 

QUADRO DE VAGAS CURSOS TÉCNICOS: MODALIDADE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

ATENÇÃO: LOCAL DE GRAVAÇÃO DAS VIDEOAULAS: CEAD – CAMPUS 
MUZAMBINHO 

CURSO TÉCNICO EM ALIMENTOS 

MÓDULO 1 

Disciplina Modalidade Carga 
Horária 

Área de Formação Nº de 
vagas 

Ambientação 
em Educação 

a Distância 

Educação a 
Distância 

(aula 
presencial) 

45 Graduação em Informática. Graduação 
na área de Informática e/ou Computação. 
Graduação em qualquer área com pós-
graduação (mínimo de 360 horas) na 
área de Informática ou Educação a 
Distância.  

02 

Informática 
Aplicada 

Educação a 
Distância 

(aula 
presencial) 

45 Graduação em Informática. Graduação 
na área de Informática e/ou Computação. 
Graduação em qualquer área com pós-
graduação (mínimo de 360 horas) na 
área de Informática ou Educação a 
Distância. 

02 

Microbiologia 
Básica 

Educação a 
Distância 

(aula 
presencial) 

60 Curso Superior Completo Concluído na 
área de Alimentos e/ou Graduação 
Completa Concluída em qualquer área 
desde que o candidato possua também o 
Curso Técnico em Alimentos ou 
Agroindústria completo e concluído, com 
diploma fornecido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC na área 
especifica. 
 
 

02 

Saúde e 
Segurança no 

Trabalho 

Educação a 
Distância 

(não têm aula 
presencial) 

30 Curso Superior Completo Concluído na 
área de Alimentos e/ou Graduação 
Completa Concluída em qualquer área 
desde que o candidato possua também o 
Curso Técnico em Alimentos ou 
Agroindústria completo e concluído , com 
diploma fornecido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC. 

02 

Português 
Instrumental 

Educação a 
Distância 

(não têm aula 

45 Graduação em língua portuguesa; ou 
Graduação em Letras-Português e que 
tenha experiência na área especifica. 

02 



presencial) 

Alimentos e 
Nutrição 

Educação a 
Distância 

(aula 
presencial) 

45 Curso Superior Completo Concluído na 
área de Alimentos e/ou Graduação 
Completa Concluída em qualquer área 
desde que o candidato possua também o 
Curso Técnico em Alimentos ou 
Agroindústria completo e concluído, com 
diploma fornecido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC na área 
especifica. 

02 

Higiene na 
Indústria de 
Alimentos 

Educação a 
Distância 

(aula 
presencial) 

45 Curso Superior Completo Concluído na 
área de Alimentos e/ou Graduação 
Completa Concluída em qualquer área 
desde que o candidato possua também o 
Curso Técnico em Alimentos ou 
Agroindústria completo e concluído, com 
diploma fornecido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC na área 
especifica. 

02 

MÓDULO 2 

Disciplina Modalidade Carga 
Horária 

Área de Formação Nº de 
vagas 

Tecnologia de 
Produtos de 

Origem 
Vegetal 

Educação a 
Distância 

(aula 
presencial) 

90 Curso Superior Completo Concluído na 
área de Alimentos e/ou Graduação 
Completa Concluída em qualquer área 
desde que o candidato possua também o 
Curso Técnico em Alimentos ou 
Agroindústria completo e concluído, com 
diploma fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC na área especifica. 

02 

Bioquímica de 
Alimentos 

Educação a 
Distância 

(não têm aula 
presencial) 

60 Curso Superior Completo Concluído na 
área de Alimentos e/ou Graduação 
Completa Concluída em qualquer área 
desde que o candidato possua também o 
Curso Técnico em Alimentos ou 
Agroindústria completo e concluído, com 
diploma fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC na área especifica. 

02 

Instalações e 
Equipamentos  

Educação a 
Distância 

(aula 
presencial) 

45 Curso Superior Completo Concluído na 
área de Alimentos e/ou Graduação 
Completa Concluída em qualquer área 
desde que o candidato possua também o 
Curso Técnico em Alimentos ou 
Agroindústria completo e concluído, com 
diploma fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC na área especifica. 

02 

Conservação 
de Alimentos 

Educação a 
Distância 

(aula 
presencial) 

60 Curso Superior Completo Concluído na 
área de Alimentos e/ou Graduação 
Completa Concluída em qualquer área 
desde que o candidato possua também o 
Curso Técnico em Alimentos ou 
Agroindústria completo e concluído, com 
diploma fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC na área especifica. 

02 



 

 
Leia-se : 
 

CURSO TÉCNICO EM ALIMENTOS 

MÓDULO 1 

Disciplina Modalidade Carga 
Horária 

Área de Formação Nº de 
vagas 

Ambientação 
em Educação a 

Distância 

Educação a 
Distância 

(aula 
presencial) 

45 Graduação em Informática. Graduação 
na área de Informática e/ou Computação. 
Graduação em qualquer área com pós-
graduação (mínimo de 360 horas) na 
área de Informática ou Educação a 
Distância.  

02 

Informática 
Aplicada 

Educação a 
Distância 

(aula 
presencial) 

45 Graduação em Informática. Graduação 
na área de Informática e/ou Computação. 
Graduação em qualquer área com pós-
graduação (mínimo de 360 horas) na 
área de Informática ou Educação a 
Distância. 

02 

Microbiologia 
Básica 

Educação a 
Distância 

(aula 
presencial) 

60 Curso Superior Completo Concluído na 
área de Alimentos e/ou Graduação 
Completa Concluída em qualquer área 
desde que o candidato possua também o 
Curso Técnico em Alimentos ou 
Agroindústria completo e concluído ou 
que tenha experiência comprovada na 
área específica (no mínimo 1 ano), 
com diploma fornecido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC. 
 

02 

Saúde e 
Segurança no 

Trabalho 

Educação a 
Distância 

(não têm aula 
presencial) 

30 Curso Superior Completo Concluído na 
área de Alimentos e/ou Graduação 
Completa Concluída em qualquer área 
desde que o candidato possua também o 
Curso Técnico em Alimentos ou 
Agroindústria completo e concluído ou 
que tenha experiência comprovada na 
área específica (no mínimo 1 ano), 
com diploma fornecido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC. 

02 

Português 
Instrumental 

Educação a 
Distância 

(não têm aula 

45 Graduação em língua portuguesa; ou 
Graduação em Letras-Português ou que 
tenha experiência comprovada na área 

02 

Microbiologia 
dos Alimentos 

Educação a 
Distância 

(aula 
presencial) 

60 Curso Superior Completo Concluído na 
área de Alimentos e/ou Graduação 
Completa Concluída em qualquer área 
desde que o candidato possua também o 
Curso Técnico em Alimentos ou 
Agroindústria completo e concluído, com 
diploma fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC na área especifica. 

02 



presencial) específica (no mínimo 1 ano). 

Alimentos e 
Nutrição 

Educação a 
Distância 

(aula 
presencial) 

45 Curso Superior Completo Concluído na 
área de Alimentos e/ou Graduação 
Completa Concluída em qualquer área 
desde que o candidato possua também o 
Curso Técnico em Alimentos ou 
Agroindústria completo e concluído ou 
que tenha experiência comprovada na 
área específica (no mínimo 1 ano), 
com diploma fornecido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC. 

02 

Higiene na 
Indústria de 
Alimentos 

Educação a 
Distância 

(aula 
presencial) 

45 Curso Superior Completo Concluído na 
área de Alimentos e/ou Graduação 
Completa Concluída em qualquer área 
desde que o candidato possua também o 
Curso Técnico em Alimentos ou 
Agroindústria completo e concluído ou 
que tenha experiência comprovada na 
área específica (no mínimo 1 ano), 
com diploma fornecido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC. 

02 

MÓDULO 2 

Disciplina Modalidade Carga 
Horária 

Área de Formação Nº de 
vagas 

Tecnologia de 
Produtos de 

Origem Vegetal 

Educação a 
Distância 

(aula 
presencial) 

90 Curso Superior Completo Concluído na 
área de Alimentos e/ou Graduação 
Completa Concluída em qualquer área 
desde que o candidato possua também o 
Curso Técnico em Alimentos ou 
Agroindústria completo e concluído ou 
que tenha experiência comprovada na 
área específica (no mínimo 1 ano), com 
diploma fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC. 

02 

Bioquímica de 
Alimentos 

Educação a 
Distância 

(não têm aula 
presencial) 

60 Curso Superior Completo Concluído na 
área de Alimentos e/ou Graduação 
Completa Concluída em qualquer área 
desde que o candidato possua também o 
Curso Técnico em Alimentos ou 
Agroindústria completo e concluído ou 
que tenha experiência comprovada na 
área específica(no mínimo 1 ano), com 
diploma fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC. 

02 

Instalações e 
Equipamentos  

Educação a 
Distância 

(aula 
presencial) 

45 Curso Superior Completo Concluído na 
área de Alimentos e/ou Graduação 
Completa Concluída em qualquer área 
desde que o candidato possua também o 
Curso Técnico em Alimentos ou 
Agroindústria completo e concluído ou 
que tenha experiência comprovada na 
área específica (no mínimo 1 ano), com 
diploma fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC.. 

02 



Conservação de 
Alimentos 

Educação a 
Distância 

(aula 
presencial) 

60 Curso Superior Completo Concluído na 
área de Alimentos e/ou Graduação 
Completa Concluída em qualquer área 
desde que o candidato possua também o 
Curso Técnico em Alimentos ou 
Agroindústria completo e concluído ou 
que tenha experiência comprovada na 
área específica (no mínimo 1 ano), com 
diploma fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC.. 

02 

Microbiologia 
dos Alimentos 

Educação a 
Distância 

(aula 
presencial) 

60 Curso Superior Completo Concluído na 
área de Alimentos e/ou Graduação 
Completa Concluída em qualquer área 
desde que o candidato possua também o 
Curso Técnico em Alimentos ou 
Agroindústria completo e concluído ou 
que tenha experiência comprovada na 
área específica (no mínimo 1 ano), com 
diploma fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC . 

02 

 
 

 
 

Os demais itens e subitens do edital n0 02/2017 permanecem inalterados. 
 
 
 
 
 

 
Luiz Carlos Machado Rodrigues 

Diretor do Instituto Federal do Sul de Minas 
Campus Muzambinho 

 

 

 

 
Jane Piton Serra Sanches 

Coordenadora Geral da Rede e-Tec Brasil 
IFSULDEMINAS 

 


