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RETIFICAÇÃO Nº 1 - EDITAL Nº 13/2018 

 

O EDITAL nº 13 DE 21 DE MAIO DE 2018 – Concurso Simplificado para IFMG Campus Sabará, fica 

retificado conforme se segue:  

  

Onde se lê: 

 

8. DO PROCESSO SELETIVO  

O presente Processo Seletivo Simplificado será composto pelas seguintes etapas: 

1ª Etapa: Prova de Desempenho Didático (classificatória e eliminatória) 

Data: 26/06/2018 

 

8.2.2. item d) diplomas originais registrados de graduação, de mestrado (quando houver) ou 

doutorado (quando houver) ou certificado de especialista original (quando houver) e uma cópia 

autenticada de cada um destes, sendo que não serão aceitas declarações e/ou atas de defesa para 

comprovação dos títulos acima especificados; 

 

Quadro constante no item 9.1. 

 

 Quadro III: Cronograma de realização do processo seletivo simplificado 

Data Horário Procedimento 

30/5 a 12/6/18  Período de inscrições, exclusivamente no sítio 

www.ifmg.edu.br 

30/5 a 6/6/18  Solicitação de isenção do pagamento da taxa de 

inscrição, exclusivamente no sítio www.ifmg.edu.br 

8/6/18  Divulgação da lista de pedidos de isenção deferidos 

e indeferidos no sítio www.ifmg.edu.br 

13/6/18  Último dia para pagamento da GRU da taxa de 

inscrição 

20/6/18  Divulgação da lista de inscrições deferidas e retirada 

do comprovante definitivo de inscrição no sítio 

www.ifmg.edu.br 

25/6/18 9h00min Sorteio do tema de apresentação da Prova de 

Desempenho Didático (presença facultativa) 

26/6/18 9h00min – 16h00mn Período no qual o setor de Gestão de Pessoas fará o 

procedimento de confere com o original da 

documentação 

27/6/18 8h00min 1) Sorteio da ordem de apresentação (presença 

obrigatória) 

2) Início da Prova de Desempenho Didático 

(presença obrigatória) 
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 Até 1 hora após a 

apresentação da didática 

Entrega dos documentos da Prova de Títulos 

3/7/18  Início da divulgação dos resultados. 

 

10.3.1. Preencher e assinar o ANEXO VI, protocolando-o junto ao setor de gestão de pessoas do 

IFMG Campus Sabará, no horário de 9h00min as 16h00min do primeiro dia útil posterior à 

divulgação de cada resultado, ou 

10.3.2. Preencher e assinar o ANEXO VI, encaminhando-o via SEDEX à Comissão Organizadora 

do Processo Seletivo Simplificado, para o endereço: Rodovia MGC 262, km10, s/n, Sobradinho, 

Sabará – MG, com data de postagem limite até o primeiro dia útil posterior à divulgação de cada 

resultado. O candidato que optar pelo envio postal se compromete a encaminhar um e-mail para o 

endereço eletrônico concurso.sabara@ifmg.edu.br até o horário de 23h59min do primeiro dia útil 

posterior à divulgação de cada resultado. 

 

Leia-se: 

8. DO PROCESSO SELETIVO  

O presente Processo Seletivo Simplificado será composto pelas seguintes etapas: 

1ª Etapa: Prova de Desempenho Didático (classificatória e eliminatória) 

Data: 27/06/2018 

 

8.2.2. item d) para comprovação de graduação, mestrado ou doutorado, serão aceitos diplomas 

originais registrados ou declaração de conclusão de curso (com emissão em período inferior a 365 

dias). Para especialização, serão aceitos o certificado original. Não serão aceitas, para nenhum dos 

casos acima, declarações ou atas de defesa. Devem ser apresentadas uma cópia autenticada de cada 

um dos títulos a serem apresentados; 

 

Quadro constante no item 9.1. 

 

 Quadro III: Cronograma de realização do processo seletivo simplificado 

Data Horário Procedimento 

30/5 a 12/6/18  Período de inscrições, exclusivamente no sítio 

www.ifmg.edu.br 

30/5 a 6/6/18  Solicitação de isenção do pagamento da taxa de 

inscrição, exclusivamente no sítio www.ifmg.edu.br 

8/6/18  Divulgação da lista de pedidos de isenção deferidos 

e indeferidos no sítio www.ifmg.edu.br 

13/6/18  Último dia para pagamento da GRU da taxa de 

inscrição 
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20/6/18  Divulgação da lista de inscrições deferidas e retirada 

do comprovante definitivo de inscrição no sítio 

www.ifmg.edu.br 

25/6/18 9h00min Sorteio do tema de apresentação da Prova de 

Desempenho Didático (presença facultativa) 

26/6/18 9h00min – 16h00mn Período no qual o setor de Gestão de Pessoas fará o 

procedimento de confere com o original da 

documentação 

27/6/18 8h00min 1) Sorteio da ordem de apresentação (presença 

obrigatória) 

2) Início da Prova de Desempenho Didático 

(presença obrigatória) 

 Até 1 hora após a 

apresentação da didática 

Entrega dos documentos da Prova de Títulos 

A partir de 28/6/18  Divulgação dos resultados. 

 

10.3.1. Preencher e assinar o ANEXO VI, protocolando-o junto ao setor de gestão de pessoas do 

IFMG Campus Sabará, no horário de 9h00min as 16h00min do primeiro dia útil posterior à 

divulgação do resultado preliminar, ou 

10.3.2. Preencher e assinar o ANEXO VI, encaminhando-o via SEDEX à Comissão Organizadora 

do Processo Seletivo Simplificado, para o endereço: Rodovia MGC 262, km10, s/n, Sobradinho, 

Sabará – MG, com data de postagem limite até o primeiro dia útil posterior à divulgação do 

resultado preliminar. O candidato que optar pelo envio postal se compromete a encaminhar um e-

mail para o endereço eletrônico concurso.sabara@ifmg.edu.br até o horário de 23h59min do 

primeiro dia útil posterior à divulgação do resultado preliminar. 
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