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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Ribeirão das Neves 

Direção Geral 
Seção de Assuntos Institucionais

 RUA TAIOBEIRAS 169 - Bairro SEVILHA 2 SEÇÃO - CEP 33858-480 - Ribeirão das Neves - MG
3136272307  - www.ifmg.edu.br

 
EDITAL Nº 30/2021

RETIFICAÇÃO Nº 01
 
 

A DIRETORA GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
MINAS GERAIS – CAMPUS RIBEIRÃO DAS NEVES, nomeada pela Portaria do IFMG nº 1.170, de 20 de
setembro de 2019, publicada no DOU de 23 de setembro de 2019, Seção 2, pág. 29, e no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria IFMG nº 475, de 6 de abril de 2016, publicada no DOU de 15 de abril de 2016, Seção 2,
pág.17, retificada pela Portaria IFMG nº 805, de 04 de julho de 2016, publicada no DOU de 06 de julho de 2016, Seção
2, pág. 22, e pela Portaria IFMG nº 1078, de 27 de setembro de 2016, publicada no DOU de 04 de outubro de 2016,
Seção 2, pág. 20, torna pública Retificação nº 01 do Edital nº 30/2021.

 

ONDE SE LÊ:
 
1 DAS VAGAS

ÁREA DE
CONHECIMENTO

ÁREA DE
ATUAÇÃO NÍVEL REQUISITOS

MÍNIMOS(Habilitação) VAGAS
CARGA

HORÁRIA
DIÁRIA

ATIVIDADES A
SEREM

EXERCIDAS
Pedagogia  Núcleo de

Apoio ao
Educando

NAE

 

Superior
Aluno regularmente

matriculado em Curso de
graduação em

Pedagogia(a partir do 3º
período)

1
6 horas Acompanhar e

auxiliar nos
trabalhos e
projetos do setor
de apoio aos
estudantes, entre
elas: participar de
reuniões de
avaliação e
planejamento do
setor; participar
do Grupo de
Estudos do setor;
atuar na
orientação e
planejamento da
rotina dos
estudantes; dar
suporte às ações
elaboradas pela
equipe para
estudantes em
situação de risco
de evasão; apoiar
ações relativas à
interação família
e escola;
participar de
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reuniões com a
Direção de
Ensino, quando
solicitado;
realizar tarefas
burocráticas de
organização dos
dados relativos
aos
projetos/trabalhos
do setor.

Psicologia Núcleo de
Apoio ao
Educando

NAE

Superior Aluno regularmente
matriculado em Curso de
graduação em Pedagogia (a
partir do 5º período)

1
6 horas Acompanhar e

auxiliar os
trabalhos e
projetos do setor
de apoio aos
estudantes, entre
eles: participar
de reuniões de
avaliação e
planejamento do
setor; participar
do Grupo de
Estudos do
setor; levantar
demandas de
atividades
coletivas
voltadas para a
prevenção e
combate a
questões de
ordem
psicológica que
interferem no
aprendizado
(ansiedade,
timidez, medo
de avaliações,
projetos de vida,
etc.); elaborar,
com apoio e
supervisão da
equipe de
trabalho, ações
com vista às
demandas
levantadas;
realizar escutas
prévias de
estudantes que
solicitarem
atendimento
psicológico para
encaminhamento
de atendimento
do(s)
profissional(is)
de referência;
traçar junto ao
orientador e
supervisor do
campus plano de
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ação referente ao
campo de
atuação.

 
2 DAS INSCRIÇÕES
2.1 O período de inscrições será de 17/06/2021 a 25/06/2021.
 
10. CRONOGRAMA

EVENTO DATA LOCAL

Período de Inscrição 17/6 a 25/06/2021 www.ifmg.edu.br

Divulgação da lista de inscritos e horário da entrevista a partir de
28/06/2021 www.ifmg.edu.br

 
 
LEIA-SE:
 
1 DAS VAGAS

ÁREA DE
CONHECIMENTO

ÁREA DE
ATUAÇÃO NÍVEL REQUISITOS

MÍNIMOS(Habilitação) VAGAS
CARGA

HORÁRIA
DIÁRIA

ATIVIDADES A
SEREM

EXERCIDAS
Pedagogia  Núcleo de

Apoio ao
Educando

NAE

 

Superior
Aluno regularmente

matriculado em Curso de
graduação em

Pedagogia(a partir do 3º
período)

1
6 horas Acompanhar e

auxiliar nos
trabalhos e
projetos do setor
de apoio aos
estudantes, entre
elas: participar de
reuniões de
avaliação e
planejamento do
setor; participar
do Grupo de
Estudos do setor;
atuar na
orientação e
planejamento da
rotina dos
estudantes; dar
suporte às ações
elaboradas pela
equipe para
estudantes em
situação de risco
de evasão; apoiar
ações relativas à
interação família
e escola;
participar de
reuniões com a
Direção de
Ensino, quando
solicitado;
realizar tarefas
burocráticas de
organização dos

http://www.ifmg.edu.br/
http://www.ifmg.edu.br/
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dados relativos
aos
projetos/trabalhos
do setor.

Psicologia

Núcleo de
Apoio ao
Educando

NAE

Superior

Aluno regularmente
matriculado em Curso de

graduação em
Psicologia(a partir do 5º

período)

1 6 horas

Acompanhar e
auxiliar os
trabalhos e
projetos do setor
de apoio aos
estudantes, entre
eles: participar
de reuniões de
avaliação e
planejamento do
setor; participar
do Grupo de
Estudos do
setor; levantar
demandas de
atividades
coletivas
voltadas para a
prevenção e
combate a
questões de
ordem
psicológica que
interferem no
aprendizado
(ansiedade,
timidez, medo
de avaliações,
projetos de vida,
etc.); elaborar,
com apoio e
supervisão da
equipe de
trabalho, ações
com vista às
demandas
levantadas;
realizar escutas
prévias de
estudantes que
solicitarem
atendimento
psicológico para
encaminhamento
de atendimento
do(s)
profissional(is)
de referência;
traçar junto ao
orientador e
supervisor do
campus plano de
ação referente ao
campo de
atuação.

 
2 DAS INSCRIÇÕES
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2.1 O período de inscrições será de 17/06/2021 a 28/06/2021.
 
10. CRONOGRAMA
 

EVENTO DATA LOCAL

Período de Inscrição 17/6 a 28/06/2021 www.ifmg.edu.br

Divulgação da lista de inscritos e horário da entrevista a partir de 29/06/2021 www.ifmg.edu.br

Ribeirão das Neves, 22 de junho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Maria das Gracas Oliveira, Diretor(a) Geral, em 22/06/2021, às 12:13,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando o código
verificador 0876090 e o código CRC 85E9C428.
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