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COMISSÃO ORGANIZADORA LOCAL DO PROCESSO SELETIVO PARA SELEÇÃO DE 

PROFESSOR EFETIVO DO IFMG Campus RIBEIRÃO DAS NEVES – EDITAL 086/2018 

A comissão organizadora do Processo Seletivo para Seleção de Professor Efetivo EBTT do IFMG – 

campus Ribeirão das Neves Edital Específico 086/2017 informa aos candidatos que o sorteio do tema 

da prova de desempenho didático ocorrerá no dia 27/02/2019 (quarta-feira) às 07h30min, no auditório 

do IFMG – Campus Ribeirão das Neves, localizado na Rua Taiobeiras, 169, Bairro Sevilha 2ª. Seção. 

A presença ao sorteio do tema da prova de desempenho didático é facultativa, conforme item 12 do 

edital de normas gerais n° 082/2018. Porém, o candidato que não comparecer ao sorteio, renuncia ao 

direito de qualquer questionamento sobre o tema sorteado ou sobre os procedimentos relativos ao 

sorteio. Informamos que a publicação dos temas sorteados das provas didáticas (presença facultativa) 

poderá não ocorrer imediatamente após a realização do sorteio devido a questões técnicas e de 

estabilidade do sistema. 

Convocamos os candidatos classificados na prova dissertativa para o sorteio da ordem de apresentação 

da prova de desempenho didático. O mesmo ocorrerá no dia 28/02/2019 às 08h00min, no auditório do 

IFMG – Campus Ribeirão das Neves, localizado na Rua Taiobeiras, 169, Bairro Sevilha 2ª. Seção. 

Conforme item 12.12.1. do edital de normas gerais n° 082/2018, os candidatos que não comparecem 

ao sorteio serão automaticamente eliminados do certame. Lembramos que conforme item 12.14 do 

edital de normas gerais n° 082/2018, todos os candidatos entregarão à Comissão Examinadora o 

material referente à prova de desempenho didático, em recipiente lacrado e identificado com nome, 

número de inscrição e área para a qual concorre, que lhe será devolvido no momento de sua prova. O 

candidato não poderá incluir ou substituir nenhum material. Lembramos que, conforme item 13.3 do 

edital de normas gerais, os títulos serão entregues, pelo candidato, ao presidente da Comissão 

Examinadora, no dia da prova de desempenho didático, no momento da entrega do plano de aula. 

 

Ribeirão das Neves, 26 de fevereiro de 2019. 


