
EDITAL Nº 196/2015 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

PROFESSOR SUBSTITUTO 

RETIFICAÇÃO Nº 02 

O EDITAL nº 196 de 03 de dezembro de 2015 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – 

PROFESSOR SUBSTITUTO, publicado no DOU nº 232, de 04 de dezembro de 2015, na seção 3, 

página 66, fica retificado conforme se segue: 

Onde se lê: 

6. DO PROCESSO SELETIVO 

6.1. O Processo Seletivo Simplificado será composto pelas seguintes etapas: 

Descrição Data Observações 

Prova Escrita de 

conhecimentos 

específicos 

18/01/2016 

8h30min 

 Prova Escrita, simultânea para todos os candidatos de 

cada área, terá duração máxima de 3 (três) horas e 

versará sobre um ou mais temas constantes para a 

respectiva área de conhecimento no Anexo I deste 

edital. Serão 10 questões fechadas. No caderno oficial 

da Prova Escrita e folha de respostas, o candidato 

deverá colocar seu nome e número de inscrição apenas 

no local indicado na folha de rosto. A presença de 

qualquer outro tipo de identificação ou marca no 

caderno oficial da Prova Escrita acarretará a sua não 

correção e a consequente eliminação do candidato do 

concurso. A prova será valorizada em 100 (cem) pontos. 

 Prova de caráter classificatório e eliminatório 

Divulgação do 

Gabarito e 

período de 

recursos contra 

o gabarito 

18/01/2016 

12h00min 

 O candidato terá 01 (hum) dia útil a contar do momento 

da divulgação do gabarito, para interpor recurso contra 

o mesmo. 

Divulgação da 

lista de 

candidatos 

aptos à prova 

didática e 

sorteio do tema 

20/01/2016 

 A divulgação dos candidatos e do tema a ser cobrado na 

prova didática será divulgado no site a partir das 

8h00min. 

Prova Didática 
21/01/2016 

8h30min 

 Na prova didática o objetivo maior é avaliar a 

habilidade expositiva do candidato, assim como seu 

grau de conhecimento. Desta forma, a banca deve levar 

em consideração, principalmente, o planejamento da 

aula, sequência de exposição do tema sorteado, recursos 

didáticos e exemplos, contextualização de problemas e 

aplicações práticas da teoria envolvida no tema 

sorteado. Embora somente 1 (um) dos temas será 

sorteado para a prova didática dentre aqueles elencados 



no Anexo I para a área, questões sobre os demais temas 

poderão ser apresentadas pelos membros da banca 

avaliadora aos candidatos. A prova será valorizada em 

100 (cem) pontos, conforme o barema de avaliação da 

prova didática, disponível no Anexo II do presente 

edital. 

 Prova de caráter classificatório e eliminatório 

Prova de 

Títulos 

Imediatamente 

após a 

finalização da 

prova didática 

 Pontuação de títulos e experiência profissional. A prova 

será valorizada em 100 (cem) pontos. 

 Prova de caráter classificatório. 

Período de 

recursos contra 

a prova didática 

e títulos 

22/01/2016 

 O candidato terá 01 (hum) dia útil a contar do momento 

da divulgação do resultado, para interpor recurso contra 

o mesmo. 

 

Leia-se: 

6. DO PROCESSO SELETIVO 

6.1. O Processo Seletivo Simplificado será composto pelas seguintes etapas: 

Descrição Data Observações 

Prova Escrita de 

conhecimentos 

específicos 

18/01/2016 

8h30min 

 Prova Escrita, simultânea para todos os candidatos de cada 

área, terá duração máxima de 3 (três) horas e versará sobre um 

ou mais temas constantes para a respectiva área de 

conhecimento no Anexo I deste edital. Serão 10 questões 

fechadas. No caderno oficial da Prova Escrita e folha de 

respostas, o candidato deverá colocar seu nome e número de 

inscrição apenas no local indicado na folha de rosto. A 

presença de qualquer outro tipo de identificação ou marca no 

caderno oficial da Prova Escrita acarretará a sua não correção e 

a consequente eliminação do candidato do concurso. A prova 

será valorizada em 100 (cem) pontos. 

 Prova de caráter classificatório e eliminatório. 

Divulgação do 

Gabarito e 

período de 

recursos contra o 

gabarito 

18/01/2016 

12h00min 

 O candidato deverá interpor recurso no prazo de 24 horas a 

contar do momento da divulgação do gabarito, considerando o 

horário de funcionamento da instituição, informado no item 

12.1 deste edital. 

Divulgação da 

lista de 

candidatos aptos à 

prova didática e 

sorteio do tema 

20/01/2016 
 A divulgação dos candidatos e do tema a ser cobrado na prova 

didática será divulgado no site a partir das 8h00min. 



Prova Didática 
21/01/2016 

8h30min 

 Na prova didática o objetivo maior é avaliar a habilidade 

expositiva do candidato, assim como seu grau de 

conhecimento. Desta forma, a banca deve levar em 

consideração, principalmente, o planejamento da aula, 

sequência de exposição do tema sorteado, recursos didáticos e 

exemplos, contextualização de problemas e aplicações práticas 

da teoria envolvida no tema sorteado. Embora somente 1 (um) 

dos temas será sorteado para a prova didática dentre aqueles 

elencados no Anexo I para a área, questões sobre os demais 

temas poderão ser apresentadas pelos membros da banca 

avaliadora aos candidatos. A prova será valorizada em 100 

(cem) pontos, conforme o barema de avaliação da prova 

didática, disponível no Anexo II do presente edital. 

 Prova de caráter classificatório e eliminatório 

Prova de Títulos 

Imediatamente 

após a finalização 

da prova didática 

 Pontuação de títulos e experiência profissional. A prova será 

valorizada em 100 (cem) pontos. 

 Prova de caráter classificatório. 

Período de 

recursos contra a 

prova didática e 

títulos 

Após a 

divulgação dos 

Resultados 

Preliminares 

 O candidato deverá interpor recurso no prazo de 24 horas a 

contar do momento da divulgação dos Resultados Preliminares, 

considerando o horário de funcionamento da instituição, 

informado no item 12.1 deste edital. 

 

Onde se lê: 

8.3. O sorteio do tema da Prova Didática ocorrerá com prazo mínimo de 24 horas de antecedência em 

relação ao horário de início da realização da prova Didática. 

Leia-se: 

8.3.O sorteio do tema da prova didática acontecerá às 08h00min do dia 20 de janeiro de 2016, no 

IFMG Campus Sabará, situado a Avenida Serra da Piedade, 299, Bairro Morada da Serra, Sabará/MG. 

A presença dos candidatos no momento do sorteio é facultativa. 

8.3.1. O sorteio ocorrerá com prazo mínimo de 24 horas de antecedência em relação ao horário de 

início da realização da prova Didática. 

8.3.2. De acordo com o número de candidatos e a critério da Comissão Examinadora, poderão ser 

constituídos, no máximo, 02 (dois) grupos para apresentação em dias consecutivos. 

 

Onde se lê: 

9.3.1. Devidamente encadernado em espiral, contendo: 1) uma cópia do Barema constante no anexo III 

com a indicação dos títulos apresentados e a pontuação previamente calculada pelo candidato; 2) 

curriculum lattes atualizado e elaborado via Plataforma Lattes/CNPq; 3) cópia autenticada do diploma 

da habilitação exigida; 4) Cópia dos títulos descritos no anexo III, seguindo a ordem do Barema e, 

restringindo-se somente aos títulos passíveis de pontuação 

Leia-se: 



9.3.1. Devidamente encadernado em espiral, contendo: 1) uma cópia do Barema constante no anexo III 

com a indicação dos títulos apresentados e a pontuação previamente calculada pelo candidato; 2) 

curriculum lattes atualizado e elaborado via Plataforma Lattes/CNPq; 3) cópia autenticada dos títulos 

acadêmicos; 4) cópia dos documentos descritos no anexo III, seguindo a ordem do Barema e, 

restringindo-se somente àqueles passíveis de pontuação. 

Belo Horizonte, 06 de janeiro de 2016. 

 

 

Professor KLÉBER GONÇALVES GLÓRIA 

Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. 
 


