
RETIFICAÇÃO - EDITAL Nº 03 de janeiro de 2017 

 

Processo seletivo Simplificado para TUTOR A DISTÂNCIA 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 03/2017. 

 

1) No subitem “4.1.3 Local de inscrição e entrega dos documentos:”  (pág. 04), onde se 

lê: 

“As inscrições estarão abertas no período de 25 de janeiro a 03 de fevereiro de 2017, e poderão 

ser feitas pessoalmente, nos horários das 7h30 às 10h30 e das 13h00 às 16h00, no Centro de 

Educação a Distância (CEAD) do Campus, ou através de Sedex enviado ao endereço Estrada de 

Muzambinho KM 35 – Bairro Morro Preto – Cx. Postal 02 - Muzambinho/MG – CEP: 37890-000, 

aos cuidados do CEAD. As inscrições enviadas pelos Correios serão válidas desde que postadas 

dentro do período acima previsto (25 de janeiro a 03 de fevereiro de 2017).” 

 

Leia-se:  

As inscrições estarão abertas no período de 25 de janeiro a 03 de fevereiro de 2017, e poderão ser 

feitas pessoalmente, nos horários das 7h30 às 10h30 e das 13h00 às 16h30, no Centro de 

Educação a Distância (CEAD) do Campus, ou através de Sedex enviado ao endereço Estrada de 

Muzambinho KM 35 – Bairro Morro Preto – Cx. Postal 02 - Muzambinho/MG – CEP: 37890-000, 

aos cuidados do CEAD. As inscrições enviadas pelos Correios serão válidas desde que postadas 

dentro do período acima previsto (25 de janeiro a 03 de fevereiro de 2017). 

 

2) Fica excluído o subitem 4.1.5 letra “L” (pág. 05), onde se lê: 

“Certificados de cursos de curta duração, eventos, seminários ou correlatos dentro da área de 

formação, com carga horária individual igual ou superior a 40 horas – cópia.” 

 

Os demais itens e subitens do edital n0 03/2017 permanecem inalterados. 
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