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1ª RETIFICAÇÃO - EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 13/2018 – SELEÇÃO 

DE CADASTRO DE RESERVA PARA ORIENTADOR PEDAGÓGICO E 

ORIENTADOR PARA CURSOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, EM 

MONTES CLAROS / MINAS GERAIS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA 

NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO 

PRONATEC/MEDIOTEC JUNTO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

MONTES CLAROS – UNIMONTES. 

 

ONDE SE LÊ:  

 

7. DA CLASSIFICAÇÃO  

 

7.1 A classificação para função de orientador nas atividades desenvolvidas no âmbito do 

PRONATEC/MEDIOTEC obedecerá a ordem decrescente de pontuação nos critérios 

estabelecidos no ANEXO II e a respectiva classificação será realizada e publicada no site do 

CEPT/ UNIMONTES e da UNIMONTES.  

 

7.2 Em caso de empate entre candidatos serão obedecidos os seguintes critérios de desempate, 

na ordem em que se apresentam:  

 

7.2.1 maior tempo de exercício como docente no âmbito do 

PRONATEC/MEDIOTEC/UNIMONTES;  

 

7.2.2 maior tempo de exercício como docente no PRONATEC/MEDIOTEC em outras 

Instituições;  

 

7.2.3 maior idade;  

 

7.3 O resultado preliminar, bem como, a convocação para o envio da documentação 

comprobatória da 1ª Chamada da seleção será divulgado até às 18 horas do dia 01 de março 

de 2018, através do sítio do CEPT na internet.  

 

7.3.1 O candidato convocado em 1ª Chamada deverá encaminhar toda a documentação até às 

23h59min do dia 02 de março de 2018 para o email: 

selecaopronatecunimontes@gmail.com, com assunto: Documentação – Edital nº 13/2018. 

  

7.4. O resultado após análise da documentação será publicado até às 18 horas do dia 02 de 

março de 2018. 

 



 

LEIA-SE:   

7. DA CLASSIFICAÇÃO  

 

7.1 A classificação para função de orientador nas atividades desenvolvidas no âmbito do 

PRONATEC/MEDIOTEC obedecerá a ordem decrescente de pontuação nos critérios 

estabelecidos no ANEXO II e a respectiva classificação será realizada e publicada no site do 

CEPT/ UNIMONTES e da UNIMONTES.  

 

7.2 Em caso de empate entre candidatos serão obedecidos os seguintes critérios de desempate, 

na ordem em que se apresentam:  

 

7.2.1 maior tempo de exercício como docente no âmbito do 

PRONATEC/MEDIOTEC/UNIMONTES;  

 

7.2.2 maior tempo de exercício como docente no PRONATEC/MEDIOTEC em outras 

Instituições;  

 

7.2.3 maior idade;  

 

7.3 O resultado preliminar, bem como, a convocação para o envio da documentação 

comprobatória da 1ª Chamada da seleção será divulgado até às 18 horas do dia 28 de 

fevereiro de 2018, através do sítio do CEPT na internet.  

 

7.3.1 O candidato convocado em 1ª Chamada deverá encaminhar toda a documentação até às 

23h59min do dia 01 de março de 2018 para o email: 

selecaopronatecunimontes@gmail.com, com assunto: Documentação – Edital nº 13/2018. 

  

7.3.2 O candidato que não enviar a documentação conforme item 7.3.1 será desclassificado 

do processo seletivo.  

 

7.4. O resultado após análise da documentação será publicado até às 18 horas do dia 12 de 

março de 2018. 

  

 

Montes Claros/MG, 26 de fevereiro de 2018. 

 

Prof. Geraldo Antônio dos Reis 

Diretor da ETS/CEPT/Unimontes 
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Coordenadora Geral do Pronatec - ETS/CEPT/Unimontes 
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