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ANEXO I 
REQUERIMENTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA 

  
Nome: 
CPF: 
Inscrição: 
Área de atuação: 
  
Necessidade especial: 
(  ) Auditiva 
(  ) Motora 
(  ) Visual 
(  ) Outras. Especificar. 
  
Condições especiais: 
Especifique quais as condições especiais serão necessárias para a realização da sua prova. 
  
  
  
  

Este requerimento deve ser acompanhado de laudo médico com indicação do CID atestando a necessidade relatada. 
  

[Local e data] 
  
  
 
 

Nome e assinatura do/a candidato/a 
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ANEXO II 

LISTA DE TEMAS 
  

Área: Informática e Programação 

1. A importância do uso da linguagem gráfica e cartográfica para o ensino de Geografia 

2. Migrações e movimentos forçados de população: experiências recentes na fronteira do Brasil 

3. Conservação ambiental e desenvolvimento econômico: fundamentos para um diálogo possível 

4. Formação territorial do Brasil e os desafios dos pequenos municípios em participar do pacto federativo 

5. Mineração, impactos locais e o desafio da diversificação econômica 
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ANEXO III 
BAREMA DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISSERTATIVA 

 

Nº de inscrição do candidato: 

Critérios Valor Valor atribuído 

Adequação ao tema proposto 
(critério eliminatório) 

10  

Domínio da norma culta da Língua Portuguesa (adequação vocabular, organização 
sintática, concordância, ortografia e pontuação) 
(critério classificatório) 

10  

Organização do texto (introdução/desenvolvimento/conclusão) 
Sequência lógica 
Concatenação de ideias 
Concisão 
(critério classificatório) 

20  

Domínio do conteúdo 
Fundamentação 
(critério classificatório) 

60  

Total 100  

 
 
 
Avaliador I - Presidente da Comissão Examinadora 
 
 
 
Avaliador II - Membro da Comissão Examinadora  



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 
CAMPUS IBIRITÉ 

Rua Mato Grosso - Bairro Vista Alegre - CEP 32407-190 - Ibirité - MG 
concurso.ibirite@ifmg.edu.br - www.ifmg.edu.br 

 

ANEXO IV 
ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

 
O candidato aprovado deverá desenvolver projeto de pesquisa, sob a supervisão da Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão 
do Campus e com acompanhamento da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação com o seguinte 
tema:“Interações entre o IFMG Ibirité e o seu entorno: um diagnóstico sobre o impacto da oferta de educação profissional 
nas relações socioeconômicas do eixo oeste da RMBH”. 
a) Detalhamento da proposta 

A relação entre as Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) e seu entorno é uma questão que vem ganhado 
crescente importância no debate acadêmico sobre o papel das universidades na transformação social. Essa questão tem se 
tornado particularmente importante no Brasil, onde o efervescente cenário político e social tem conduzido a 
questionamentos sobre o quanto as Universidade e os Institutos Federais tem atuado em sintonia com as demandas do 
mercado e na oferta de qualificação profissional que atenda às necessidades dos arranjos econômicos no seu entorno. 

Tal questionamento não é exclusivo do Brasil (e do seu contexto político) e remete a um debate mais amplo - e 
antigo - sobre a necessidade de repactuação das relações entre universidade e sociedade, o que alguns autores denominam 
de “Terceira Missão”. Em linhas gerais, trata-se de ressaltar o papel das atividades de Extensão, especialmente no que se 
refere a construção de parcerias para desenvolvimento de novas soluções em produtos e processos e transferência de 
tecnologias para o setor produtivo.  

A valorização da terceira missão tem como objetivo fortalecer o papel social das instituições de educação, 
alicerçadas nas ações-chave da tríade Ensino (formar, capacitar, qualificar), Pesquisa (investigar, desenvolver, inventar) e 
Extensão (dialogar, interagir, transferir). Cabe ainda destacar que, de forma transversal, a dimensão da Inovação perpassa 
as dimensões de ação e é demanda fundamental na relação entre as instituições e seu entorno. 

Diante desses elementos, propõe-se que o Projeto de Pesquisa faça um levantamento das potencialidades de 
envolvimento do IFMG Campus Ibirité com o seu entorno cultural, social e econômico. O estudo deve, então, resultar em 
um diagnóstico que aponte como a oferta de cursos e as ações de pesquisa e extensão relacionadas ao eixo-tecnológico do 
Campus pode alcançar seu máximo potencial em termos de interação com o seu entorno. 
 
b) Objetivo da Pesquisa 
A partir de coleta de dados primários e secundários, produzir um diagnóstico sobre as potencialidades de envolvimento do 
IFMG Campus Ibirité com seu entorno, considerando o município de Ibirité a o eixo de expansão oeste da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte. 
Questões centrais de investigação: 

a) Caracterização da força de trabalho do município e da região segundo perfil etário, sexo, características individuais, 
qualificação profissional e participação no mercado de trabalho. 

b) Caracterização do município e da região segundo setores de atividades econômica, geração de renda e conexões 
materiais e simbólicas criadas pelos fluxos de recursos, mercadorias e mão de obra. 

c) Elaborar e descrever banco de dados sobre as principais organizações envolvidas com a atividade industrial nos 
municípios do eixo oeste. 

d) Diagnóstico detalhado do déficit de mão de obra qualificada, especialmente entre as ocupações relacionadas ao 
eixo tecnológico de Controle de Processos Industriais. 

e) Proposição de estratégias para o IFMG Campus Ibirité ampliar o relacionamento com o setor produtivo, por meio 
da oferta de cursos, projetos de P&D e Prestação de Serviços Tecnológicos. 

f) Proposição de estratégias para ações no modelo de “Campus Aberto”, permitindo a comunidade utilizar a 
infraestrutura da escola em ações de caráter educacional, cultural e esportivo. 
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c) Metodologia 
A pesquisa poderá contar com coleta de dados primários e secundários e pautar suas conclusões na análise das informações 
coletadas, sobretudo por meio de métodos de análise quantitativos. 
O diagnóstico deverá ser decomposto em produtos, entregues a cada seis meses de projeto, que serão avaliados por comissão 
designada para essa finalidade. 
 
 
 
Avaliador I - Presidente da Comissão Examinadora 
 
 
 
Avaliador II - Membro da Comissão Examinadora  
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ANEXO V 
BAREMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO E APRESENTAÇÃO 

 
Item Nota Máxima 
Atendimento ao tema proposto 20 
Coerência teórica e metodológica 20 
Viabilidade de execução 15 
Resultados esperados (contribuição do estudo) 20 
Clareza e correção na apresentação 15 
Uso do tempo e dos recursos didáticos 10 
TOTAL 100 
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ANEXO VI 
RELAÇÃO E PROTOCOLO DE TÍTULOS ENTREGUES 

 

Candidato(a): 

Nº de inscrição:  

Área: Informática e Programação 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22.   

  
[Local e data] 

  
Assinatura do(a) candidato(a): ___________________________________________________________ 
  
 
 
Assinatura da Comissão Organizadora: ____________________________________________________ 
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ANEXO VII 
BAREMA DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS 

 

Nome: 

Nº de inscrição: Data: 

Grupo I – Títulos Acadêmicos – limitado a 40 pontos (Será considerado apenas 
o de maior valor e uma única vez.) Valor 

Valor 
atribuído 

Título de Doutor na área do objeto deste processo seletivo 40,0  

Título de Doutor nas áreas afins do objeto deste processo seletivo 30,0  

Título de Mestre na área do objeto deste processo seletivo 25,0  

Título de Mestre nas áreas afins do objeto deste processo seletivo 20,0  

Certificado de Especialização na área ou em áreas afins 15,0  

Grupo II – Experiência Docente (efetivo exercício em sala de aula) - limitado a 
30 pontos (Não serão computados tempos iguais, mesmo período, para pontuar 
itens diferentes) 

Valor Pontuação 

Docência na área do processo no ensino médio, curso técnico, graduação, mestrado 
ou doutorado (limitado a 6,0 pontos por ano e ao total de 30 pontos) 

0,6/mês 
trabalhado 

  

Orientação de aluno de iniciação científica ou TCC, coordenação de projeto de 
extensão ou pesquisa, participação em bancas examinadoras (limitado a 2,5 pontos 
por ano e ao total de 10 pontos totais) 

0,5/trabalho   

Grupo III – Publicação (somente contabilizarão publicações referentes aos anos 
de 2017, 2018 e 2019) limitado a 30 pontos.   

Publicação em revistas Qualis A1 e A2 
10 por 

publicação 
 

Publicação em revistas Qualis B1 e B2 5 por 
publicação 

 

Publicação em revistas Qualis inferior a B2 ou sem indexação 
2 por 

publicação 
 

Autoria de livro na área de atuação 
10 por livro na 

área 
 

Autoria de capítulo de livro na área de atuação 
5 por capítulo 

de livro 
 

Total: 100   

 
[Local e data] 

 

   

  
Assinatura do(a) candidato(a): ___________________________________________________________ 
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ANEXO VIII 
FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 
Eu, ______________________________________________________________________, RG nº _________________, 
CPF nº ___________________________________, candidato (a) inscrito sob nº. ________________________, residente 
à___________________________________________________________, nº_______, Bairro:_____________________, 
Município:_______________________________, UF:_________, Telefone Fixo: (  ) _______________________ 
Celular: ( ) __________________, venho, respeitosamente, interpor recurso perante a Comissão Examinadora do Processo 
Seletivo  do IFMG - Campus Ibirité, a saber: 
 
Etapa:  
(   ) Prova de Dissertativa 
(   ) Prova de Elaboração e Apresentação do Projeto de Pesquisa 
(   ) Prova de Títulos 
(   ) Resultado Final Preliminar 
 
Fundamentação e referências bibliográficas: 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
* O candidato deverá usar um formulário para cada recurso. 
  

 
 
 

[Local e data] 
  
 
 

_______________________________________ 
Nome e assinatura do candidato 
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ANEXO IX 
 TERMO DE DESISTÊNCIA 

  
  

Eu, ________________________________________________________, portador(a) do CPF _____________________, 

candidato(a) com nº de inscrição ________________________ aprovado(a) em ______º lugar no PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO destinado à seleção de candidatos para contrato como PROFESSOR SUBSTITUTO para o Campus 

Ibirité, na área de _____________________________, homologado através do Edital nº 12/2019, publicado no DOU de 

____/____/_________, manifesto a minha desistência em ocupar a vaga. 

  
  

 
 

[Local e data] 
  
 
 

_________________________________________  
Nome e assinatura do candidato 

 
 
 


