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CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR EFETIVO – EDITAL Nº 095/2018  

Campus Bambuí/ Áreas de Atuação: Química, Botânica, Língua Portuguesa, Anestesiologia 

Veterinária, Clínica Cirúrgica/Veterinária, Patologia Clínica/Veterinária 

  

CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO 

RETIFICAÇÃO 1 

ATIVIDADES DATAS, HORÁRIOS E LOCAIS 

1. Sorteio de dois temas e aplicação da Prova 

Escrita (objetiva e dissertativa).  

Data:  24/02/2019               Horário: 13h00min**  

Local: campus Bambuí  

**Os portões do local de prova serão fechados 10 

(dez) minutos antes do horário previsto para o 

início das provas, conforme subitem 9.4 do Edital 

082/2018.  

2. Divulgação do gabarito preliminar da Prova  
Objetiva  

A partir de 24/02/2019  

 

3. Prazo para recurso contra gabarito preliminar da 

Prova Objetiva 

25 e 26/02/2019 

(dois dias úteis a partir da publicação do gabarito 

preliminar, conforme item 16 do Edital 082/2018) 

4. Envio de recursos para análise das bancas 27/02/2019 

5. Período de análise dos recursos pelas bancas 27 e 28/02/2019 

6. Divulgação do gabarito final da Prova Objetiva   01/03/2019 (a partir do encerramento do prazo 

para recursos, conforme item 16 do Edital 

082/2018)  

7. Período para leitura dos gabaritos pela reitoria Até 13/03/2019 

8. Divulgação do resultado da Prova Objetiva e 

ordem de classificação 

14/03/2019  

9. Prazo para interposição de recursos dos 

resultados do da Prova Objetiva e ordem de 

classificação 

15 a 18/03/2019 (dois dias úteis a partir da 

publicação do gabarito preliminar, conforme item 

16 do Edital 082/2018) 

10. Análise dos recursos pela reitoria (leitura dos 

cartões) 

19 a 21/03/2019 

11. Divulgação do resultado final das questões 

objetivas 

22/03/2019 
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12. Período de correção das questões dissertativas 25 a 29/03/2019 

13. . Divulgação do resultado preliminar da Prova  
Dissertativa  

03/04/2019 

14. Prazo para interposição de recursos contra a 

prova dissertativa. 

Até 05/04/2019 

15. Período para julgamento dos recursos contra as 

questões dissertativas 

08 a 12/04/2019 

16. Divulgação do resultado final da Prova 

Dissertativa e divulgação das datas dos sorteios dos 

temas e realização das provas de desempenho 

didático  

16/04/2019 

17. Autenticação dos documentos para a prova de 

títulos no IFMG campus Bambuí. 

 

* O candidato poderá fazer a autenticação dos 

documentos em cartório ou em outro campus do 

IFMG, caso prefira. 

Conforme o item 13.3.1 do edital 082-2018, a 

autenticação feita pelo IFMG deve ocorrer até 3 

dias antes da data da prova de desempenho 

didático, portanto, as datas para cada área são:  

- Língua Portuguesa, Química e Veterinária 

(Anestesiologia, Clínica Cirúrgica e Patologia 

Clínica): dias 15, 16 e 17/04/2019. 

- Botânica: dia 30/04, 02 e 03/05/2019. 

 Horários de atendimento: de 7h30 às 10h 30 e 

de 13h30 às 16h30. 

Local: CGTI 

18. Sorteio dos temas das provas didáticas de 

Língua Portuguesa, Química e Veterinária 

(Anestesiologia e Clínica Cirúrgica) 

 Presença dos candidatos é facultativa 

22/04/2019 às 8h 

Local: CGTI 

19. Sorteio da ordem de apresentação da prova de 

desempenho didático de Língua Portuguesa, 

Química e Veterinária (Anestesiologia e Clínica 

Cirúrgica) e entrega dos planos de aula, material 

referente à prova de desempenho didático e de 

títulos (separadamente em envelopes lacrados), 

conforme itens 12 e 13 do edital 82/2018. 

 Presença obrigatória dos candidatos 

23/04/2019 às 7h30 

Local: CGTI 

20. Realização das provas didáticas de Língua 

Portuguesa, Química e Veterinária 

(Anestesiologia e Clínica Cirúrgica) 

23/04/2019 (A depender do número de candidatos 

a prova didática pode se estender para o dia 24/04) 

* Análise dos títulos no dia 24/04. 

21. Sorteio dos temas das provas didáticas de 

Veterinária (Patologia Clínica) 

 Presença dos candidatos é facultativa 

23/04/2019 às 8h 

Local: CGTI 

22. Sorteio da ordem de apresentação da prova de 

desempenho didático de Veterinária (Patologia 

Clínica) e entrega dos planos de aula, material 

referente à prova de desempenho didático e de 

24/04/2019 às 7h30 

Local: CGTI 
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títulos (separadamente em envelopes lacrados), 

conforme itens 12 e 13 do edital 82/2018. 

 Presença obrigatória dos candidatos 

23. Realização das provas didáticas de Veterinária 

(Patologia Clínica) 

24/04/2019 (A depender do número de candidatos 

a prova didática pode se estender para o dia 25/04) 

* Análise dos títulos no dia 24/04. 

24. Sorteio dos temas das provas didáticas de 

Botânica.  

 Presença dos candidatos é facultativa 

03/05/2019 às 8h 

Local: CGTI 

25. Sorteio da ordem de apresentação da prova de 

desempenho didático de Botânica e entrega dos 

planos de aula, material referente à prova de 

desempenho didático e de títulos (separadamente 

em envelopes lacrados), conforme itens 12 e 13 do 

edital 82/2018. 

 Presença obrigatória dos candidatos 

06/05/2019 às 7h30 

Local: CGTI 

26. Realização das provas didáticas de Botânica. 06/05/2019 A depender do número de candidatos a 

prova didática pode se estender para o dia 07/05) 

* Análise dos títulos no dia 07/05. 

27. Divulgação do resultado preliminar da Prova de  

Desempenho Didático e da Prova de Títulos  
A partir de 08/05/2019 

28. Interposição de recursos contra o resultado da 

Prova didática e de títulos 

09 e 10/05/2019 (ou dois dias úteis a partir da 

publicação do resultado preliminar, conforme item 

16 do Edital 082/2018) 

29. Julgamento dos recursos da prova didática e de 

títulos 

13 a 17/05/2019. 

30. Divulgação do resultado oficial da Prova de  
Desempenho Didático e da Prova de Títulos  

20/05/2019 

31.Divulgação do resultado preliminar da nota final 

e classificação dos candidatos (somatório de todas 

as etapas conforme item 14 do edital) 

A partir de 20/05/2019 

32. Recurso contra resultado preliminar da nota 

final e classificação dos candidatos. 

21/05 e 22/05/2019 (ou dois dias úteis a partir da 

publicação do resultado preliminar, conforme item 

16 do Edital 082/2018) 

33. Resultado oficial da nota final e da 

classificação dos candidatos (somatório de todas as 

etapas conforme item 14 do edital) 

27/05/2019 

1. Em caso de necessidade de alteração das datas e horários previstos neste cronograma, os mesmos 

serão publicados no sitio https://www.ifmg.edu.br. 

2. Chama-se atenção dos candidatos que as datas previstas podem sofrer pequenas alterações em 

função do ritmo de trabalho da Comissão Organizadora. Nessa situação o candidato deve ficar 

atento que os recursos se darão sempre em dois dias úteis da publicação do ato a se recorrer. 

https://www.ifmg.edu.br/

