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RETIFICAÇÃO 

 
O EDITAL nº 10 DE 03 DE AGOSTO DE 2011 – Concurso Público de Provas e Títulos, Técnicos 
Administrativos em Educação – Publicado no DOU nº 149, de 04 de agosto de 2011, Seção 03, 
Página 51, fica retificado conforme se segue: 
 
No item 9 – PROCESSO SELETIVO, Onde se lê: 
 
9-PROCESSO SELETIVO  
 
9.1 – O concurso será realizado por meio dos seguintes critérios previamente estabelecidos, que se 
constituirão em: 

 
9.1.1. Prova de conhecimento (eliminatória e classificatória); 
 
9.1.2.Prova prática de aptidão (eliminatória), exceto no cargo de Contador; 
 
9.1.3. Prova de títulos (classificatória). 

 
9.2 - O processo seletivo será realizado em fases, sendo:  
 

CARGO TIPO DE AVALIAÇÃO DATA HORÁRIO INICIAL 

ANALISTA DE 
TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

Prova de conhecimentos 02/10/2011 14 horas 
Prova Prática de Aptidão A ser definido A ser definido 
Prova de Títulos A ser definido A ser definido 

 

CONTADOR 
Prova de conhecimentos 02/10/2011 14 horas 
Prova de Títulos A ser definido A ser definido 

 
TÉCNICO EM 
ASSUNTOS 
EDUCACIONAIS 

Prova de conhecimentos 02/10/2011 14 horas 
Prova Prática de Aptidão A ser definido A ser definido 
Prova de Títulos A ser definido A ser definido 

 
 
 
 
 



Leia-se:  
 
9-PROCESSO SELETIVO  
 
9.1 – O concurso será realizado por meio dos seguintes critérios previamente estabelecidos, que se 
constituirão em: 

 
9.1.1. Prova de conhecimento (eliminatória e classificatória); 
 
9.1.2.Prova prática de aptidão (eliminatória), somente para o cargo de Analista de 
Tecnologia da Informação; 
 
9.1.3. Prova de títulos (classificatória). 

 
9.2 - O processo seletivo será realizado em fases, sendo:  
 

CARGO TIPO DE AVALIAÇÃO DATA HORÁRIO INICIAL 

ANALISTA DE 
TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

Prova de conhecimentos 02/10/2011 14 horas 
Prova Prática de Aptidão A ser definido A ser definido 
Prova de Títulos A ser definido A ser definido 

 

CONTADOR 
Prova de conhecimentos 02/10/2011 14 horas 
Prova de Títulos A ser definido A ser definido 

 
TÉCNICO EM 
ASSUNTOS 
EDUCACIONAIS 

Prova de conhecimentos 02/10/2011 14 horas 

Prova de Títulos A ser definido A ser definido 

 
 
No item 11 - Da Prova Prática de Aptidão– Eliminatória e Classificatória (exceto para o cargo 
de Contador): Onde se lê: 
 
11.1 – Concorrerão à prova de desempenho prático somente os 9 (nove) primeiros classificados na 
Prova de conhecimentos, na forma do item 10.5.  
 
11.2 – Havendo empate no 9º (nono) lugar, os candidatos que empatarem serão convocados para a 
Prova Prática de Aptidão; 
 
11.3 – A data, o horário e o local da prova de desempenho prático serão divulgados juntamente com 
o Resultado Final da prova de conhecimentos. 
 
11.4 – A Prova Prática de Aptidão é de caráter eliminatório e classificatória. 
 
11.5–Para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação, caberá à Prova Prática de Aptidão o 
desenvolvimento de um sistema web de cadastro.O DER (Diagrama de Entidade e Relacionamento) 
será fornecido no momento da prova. Será oferecido um computador modelo Intel Core2 CPU 6320 
1.86GHz, Ram 1Gb, Windows Xp, service pack 3com tanto de memória e sistema operacional 
Windows XP ou Linux Debian na versão estável (estable).  
  



 
11.6 – A instalação dos programas necessários à execução da Prova Prática de Aptidão será de 
responsabilidade do candidato, sobre supervisão da Comissão Organizadora.  
 
11.7 – Para o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, caberá à Prova Prática de Aptidão a 
análise de conhecimentos educacionais, comunicação, redação oficial entre outros conhecimentos 
pertinentes ao cotidiano de uma instituição de ensino. 
 
 
Leia-se: 
 
11 - Da Prova Prática de Aptidão– Eliminatória e Classificatória (somente para o cargo de 
Analista de Tecnologia da Informação) 
 
11.1 – Concorrerão à prova de desempenho prático somente os 9 (nove) primeiros classificados na 
Prova de conhecimentos, na forma do item 10.5.  
 
11.2 – Havendo empate no 9º (nono) lugar, os candidatos que empatarem serão convocados para a 
Prova Prática de Aptidão; 
 
11.3 – A data, o horário e o local da prova de desempenho prático serão divulgados juntamente com 
o Resultado Final da prova de conhecimentos. 
 
11.4 – A Prova Prática de Aptidão é de caráter eliminatório e classificatória. 
 
11.4.1 Será aprovado o candidato que obtiver o mínimo de 60 (sessenta) pontos. 
 
11.5– Caberá à Prova Prática de Aptidão desenvolvimento de um sistema web de cadastro.O DER 
(Diagrama de Entidade e Relacionamento) será fornecido no momento da prova. Será oferecido um 
computador modelo Intel Core2 CPU 6320 1.86GHz, Ram 1Gb, Windows Xp, service pack 3com 
tanto de memória e sistema operacional Windows XP ou Linux Debian na versão estável (estable).  
 
11.6 – A instalação dos programas necessários à execução da Prova Prática de Aptidão será de 
responsabilidade do candidato, sobre supervisão da Comissão Organizadora.  
 
 
No item 14 – RESULTADO FINAL, Onde se lê:  

 
14.1 – O resultado das provas será divulgado no portal do IFMG: www.ifmg.edu.br  
 
14.2 - O Resultado Final obtido pelos candidatos será a nota da Prova de conhecimentos 

adicionada a pontuação de títulos alcançados.  
 
Leia-se:  
 
14 – RESULTADO FINAL  

 
14.1 – O resultado das provas será divulgado no portal do IFMG: www.ifmg.edu.br  
 
14.2 – Para o  cargo de Analista de Tecnologia da Informação o resultado Final obtido pelos 

candidatos será a soma das notas obtidas nas provas de conhecimento, aptidão e de títulos. 
 



           14.2 – Para os  cargos de Contador e de Técnico em Assuntos Educacionais, o resultado Final 
obtido pelos candidatos será a soma das notas obtidas nas provas de conhecimento e de títulos. 
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