
Utramig lança editais para contratação de
bolsistas do Pronatec
Sex 08 fevereiro

A Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais (Utramig) torna público dois editais de
processo seletivo simplificado abertos para a contratação de bolsistas para atuarem nos cursos
técnicos da instituição no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec). O Edital 01/2019 visa à contratação de bolsistas para atuarem como professores. Clique
aqui e confira o edital.

Já o Edital 02/2019 contempla a contratação de bolsistas para atuarem como apoio acadêmico,
supervisor pedagógico e coordenador de curso. Clique aqui e confira o edital.

São 55 vagas de professor e 35 para as funções de apoio acadêmico, supervisor e coordenador. O
valor da bolsa de professor é R$ 50 por hora/aula, de supervisor e orientador de curso é de R$ 36
por hora e para apoio de atividades acadêmicas e administrativas é de R$ 18 por hora.

As inscrições para as vagas nas unidades de Belo Horizonte e Nova Lima devem ser feitas,
presencialmente, até o dia 13 de fevereiro, das 8 às 12h e das 13 às 17h, na Diretoria de Ensino e
Pesquisa da Utramig, em Belo Horizonte (Av. Afonso Pena, 3400 – Bairro Cruzeiro – BH).

As inscrições para a Unidade de Uberlândia deverão ser enviadas, via Correios, para a sede da
Fundação (Av. Afonso Pena, 3400 – Bairro Cruzeiro – BH – CEP 30130-009), até a data limite de
inscrição prevista no edital. Os interessados em concorrer a mais de uma vaga devem entregar um
envelope por vaga.

Sobre a Utramig

A Utramig foi criada há mais de 50 anos pelo Governo do Estado e é referência estadual no ensino
profissionalizante. A fundação é vinculada à pasta Desenvolvimento Social e integra a Rede
Estadual de Educação Profissional.

http://utramig.mg.gov.br/
http://utramig.mg.gov.br/download/editais/pronatec_2019/Edital-1-2019-PROFESSOR-06-02-19.pdf
http://utramig.mg.gov.br/download/editais/pronatec_2019/Edital-2-2019-Equipe-06-02-19.pdf
http://www.social.mg.gov.br

