
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

EDITAL DE SELEÇÃO PARA VOLUNTÁRIOS DO PROJETO DE EXTENSÃO 

PRÓ-TÉCNICO DA UNIDADE CONTAGEM

No período de 08/09/2017 a 12/09/2017 estarão abertas as inscrições para seleção de voluntários do projeto de

extensão Pró-Técnico da Unidade Contagem do CEFET-MG.

1. DO CURSO 

1.1 O Curso Pró-Técnico é um curso de extensão,  presencial,  que tem como característica a revisão e a

complementação  dos  conhecimentos  adquiridos  no  Ensino  Fundamental,  proporcionando  aos  alunos  uma

maior chance de se prepararem, adequadamente, para concorrerem a uma das vagas dos Cursos Técnicos

Integrados de Nível Médio oferecidos pelo CEFET-MG. 

1.2. O curso é oferecido aos estudantes do último ano do Ensino Fundamental da rede pública interessados em

cursar a Educação Profissional Técnica Integrada de Nível Médio (EPTNM) do CEFET-MG.

2. DAS VAGAS

2.1 Serão ofertadas 4 (quatro) vagas conforme quadros de disciplinas abaixo:

DISCIPLINA Nº VAGAS
Matemática 01
Geografia 01
História 01
Química 01

3. PRÉ-REQUISITOS 

3.1 Poderão participar alunos regularmente matriculados ou graduados em cursos de nível superior (graduação

ou pós-graduação), reconhecidos pelo Ministério da Educação – MEC.

3.2 Os candidatos deverão disponibilizar 10 horas semanais, predominantemente, de 13 às 18 horas, de segun-

da à sexta-feira.

3.3 Da carga horária citada no item 3.2, pelo menos 2 horas devem ser disponibilizadas em dias de segunda,

quarta ou sexta-feira.

4. DAS ATRIBUIÇÕES 

4.1 Lecionar e oferecer monitoria aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental da rede pública do município de

Contagem, agrupados em uma turma de trinta alunos, nos conteúdos programáticos do processo seletivo para

ingresso nos cursos de EPTNM do CEFET-MG.

4.2 Auxiliar o servidor responsável pela disciplina na produção de material didático.
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4.3 As atividades realizadas por cada participante serão definidas pelo servidor responsável por cada disciplina,

com carga-horária máxima de 10 horas semanais. 

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1 As inscrições serão realizadas pela internet, no endereço eletrônico 

http://www.contagem.cefetmg.br/processo-seletivo/  projeto-de-extensao, no período de 08/09/2017 a 12/09/2017.

5.2 Os candidatos poderão se inscrever e concorrer a mais de uma disciplina, desde que tenham disponibilida-

de de horários.

5.3  Documentação necessária para a Inscrição:

- Ficha de inscrição, disponível no endereço eletrônico informando no item 5.1. 

- Cópia do Histórico Escolar (enviar para amanda@cefetmg.br). 

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

6.1 A seleção será feita através de análise do histórico escolar e aula expositiva de no máximo 15 minutos cujo

tema será divulgado no link do item 5.1.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas no endereço constante no item 5.1 ou pelo telefone (31) 3368-
4300 (Secretaria). 

Contagem, 05 de setembro de 2017.

____

Amanda da Costa Vasconcelos de Moura
Coordenadora do Pró-Técnico da Unidade Contagem

          (Assinatura no documento original)    
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ANEXO 1 – CALENDÁRIO

Etapas Prazos

Inscrições 08/09/2017 e 12/09/2017

Divulgação dos candidatos selecionados para a 
aula expositiva 

13/09/2017

Divulgação dos temas para a aula expositiva 13/09/2017

Aula expositiva 15/09/2017

Resultado 18/09/2017
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