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EDITAL 15 DE 13 DE JUNHO DE 2019

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR VISITANTE
 

RETIFICAÇÃO 02
 

O DIRETOR GERAL PRÓ-TEMPORE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA MINAS GERAIS, CAMPUS AVANÇADO
ARCOS, nomeado pela Portaria 4 de 02 de janeiro de 2019, publicada no DOU de
04 de janeiro de 2019, seção 2, pág. 18, e no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria IFMG nº 475 de 06 de abril de 2016, publicada no DOU de
15 de abril de 2016, seção 2, pág.17. Retificada pela Portaria IFMG n° 805, de 04
de julho de 2016, publicada no DOU de 06 de julho, seção 2, pág.22. Considerando
a Portaria n° 1078 de 27 de setembro de 2016, publicada no DOU de 04 de
outubro de 2016, seção 2, pág. 20, e considerando a Portaria nº 19 de 07 de
dezembro de 2016; nos termos da Lei nº 8.745/1993, com alterações dadas pela
Lei nº 9.849/99; Lei 12.772/2012 e considerando a Orientação Normativa SRH/MP
nº 5, de 28/10/2009, publicada no DOU de 29/10/2009, Seção I, página 112 e Nota
Técnica SRH-MP nº 487/2009; conforme a Resolução CONSUP-IFMG nº 029/2016,
torna pública a retificação do item 1 do referido edital, conforme o que se segue.
 
Onde se lê:
 
1. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
1.1. O candidato deverá atender, cumulativamente, para a investidura no cargo,
aos seguintes requisitos:
I. ter sido aprovado e classificado no processo seletivo simplificado, na forma
estabelecida neste edital;
II. ser brasileiro nato ou naturalizado, ou se de nacionalidade portuguesa, estar
amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com
reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do art. 12 da
Constituição da República Federativa do Brasil e na forma do disposto no art. 13 do
Decreto nº. 70.436, de 18 de abril de 1972;
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III. no caso de estrangeiros, apresentar no momento da posse, passaporte com
visto permanente em conformidade com a legislação;
IV. ter idade mínima de dezoito anos completos na data da posse;
V. estar quite com as obrigações eleitorais, no caso de candidato brasileiro;
VI. estar quite com as obrigações militares, no caso do candidato brasileiro do
sexo masculino; e
VII. não ter sido contratado em Instituições Federais de Ensino ou outro órgão
federal, na forma de da Lei nº 8745/1993, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses
anteriores à data deste edital.
 
1.2. São requisitos mínimos de titulação e competência profissional para a
contratação de professor visitante, a descrição do Quadro I e os itens abaixo:
I. ser portador do título de doutor, no mínimo, há 2 (dois) anos ou no caso de não
possuir o título de Doutor, possua comprovada competência em ensino, pesquisa e
extensão tecnológicos ou reconhecimento da qualificação profissional pelo
mercado de trabalho, atestados pela Comissão de Seleção deste edital.
II. ser docente ou pesquisador de reconhecida competência em sua área;
II. ter produção científica relevante, preferencialmente nos últimos 5 (cinco) anos.
 
 Leia-se:
 
1. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
1.1. O candidato deverá atender, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I. ter sido aprovado e classificado no processo seletivo, na forma estabelecida
neste Edital;
II. ter nacionalidade brasileira, no caso de nacionalidade portuguesa, estar
amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com
reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do art. 12 da
Constituição da República Federativa do Brasil e na forma do disposto no art. 13 do
Decreto nº. 70.436, de 18 de abril de 1972;
III. no caso de estrangeiros, apresentar no momento da contratação, passaporte
com visto permanente em conformidade com a legislação;
IV. ter idade mínima de dezoito anos completos na data da contratação;
V. estar quite com as obrigações eleitorais, no caso de candidato brasileiro;
VI. estar quite com as obrigações militares, no caso do candidato brasileiro do
sexo masculino;
VII. apresentar, no ato da contratação, os comprovantes da obtenção do título de
graduação na área exigida e descrita no edital específico da referida vaga a qual
está concorrendo. A comprovação da habilitação se dará por meio de
diploma/título, devidamente registrado e autenticado, fornecido e/ou revalidado
por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação;
VIII. ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo,
comprovada por exames médicos;
IX. deficiência compatível com a atividade a ser desempenhada, a qual será
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apurada pela junta médica do IFMG, no caso de candidatos aprovados que
indicaram ser candidatos com deficiência;
X. não exercer outra atividade remunerada, pública ou privada e não acumular
outro cargo, emprego ou função pública, em desconformidade com a Constituição
Federal e a legislação aplicável;
XI. apresentar outros documentos que se fizerem necessários, na forma da lei e
deste Edital, na época da contratação.
1.1.1 No ato da contratação, anular-se-ão, sumariamente, a inscrição e todos os
atos dela decorrentes, se o candidato não comprovar qualquer um dos requisitos
constantes neste Edital.
 
1.2. Não ter sido contratado em Instituições Federais de Ensino ou outro órgão
federal, na forma de da Lei nº 8745/1993, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses
anteriores à data de assinatura do contrato.
 
1.3. Em conformidade com o disposto no §1º do art. 207 da Constituição Federal,
introduzido pela Emenda Constitucional nº 11/96 e na Lei nº 9.515, de 20/11/97, os
estrangeiros poderão inscrever-se neste Processo Seletivo, com apresentação do
visto permanente.
 
1.4. Apresentar o visto permanente, em conformidade com o disposto no §1º do
art. 207 da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 11/96
e na Lei nº 9.515, de 20/11/97, no caso de candidatos estrangeiros.
 
1.5. São requisitos mínimos de titulação e competência profissional para a
contratação de professor visitante, a descrição do Quadro I e os itens abaixo:
I - ser portador do título de doutor, no mínimo, há 2 (dois) anos ou no caso de não
possuir o título de Doutor, possuam comprovada competência em ensino, pesquisa
e extensão tecnológicos ou reconhecimento da qualificação profissional pelo
mercado de trabalho, atestados pela Comissão de Seleção deste edital.
II - ser docente ou pesquisador de reconhecida competência em sua área;
III - ter produção científica relevante, preferencialmente nos últimos 5 (cinco)
anos.
 

Arcos, 31 de julho de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Charles Martins Diniz, Diretor
Geral, em 31/07/2019, às 10:09, 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
0371199 e o código CRC 4311E6B1.
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