
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA MINAS GERAIS 
Avenida Professor Mário Werneck, nº 2.590, Bairro Buritis - Belo Horizonte - MG 

TEL: (31) 2513-5209 / FAX: (31) 2513-5214 / e-mail: concursos@ifmg.edu.br – www.ifmg.edu.br 

 

EDITAL 001/2012 

RETIFICAÇÃO nº 4 

 

O EDITAL nº 1 de 4 de janeiro de 2012 – Concurso Público de Provas e Títulos, publicado no 

DOU nº 4, de 5 de janeiro de 2012, Seção 03, Página 42, fica retificado conforme se segue: 

 

Onde se lê: 

7.1 Para os cargos de Médico/Área; Assistente em Administração; Técnico de 

Laboratório/Área – CODAGASTRO, Técnico de Laboratório/Área – Química e 

Microbiologia Ambiental, Técnico de Laboratório/Área – CODARES, Auxiliar em 

Administração e Auxiliar de Biblioteca, a Prova Objetiva abrangerá conhecimentos básicos e/ou 

específicos constituindo-se de um caderno com 50 (cinquenta) questões para cada cargo, valendo 2 

pontos cada questão. As provas serão compostas por questões de múltipla escolha, com 05 (cinco) 

alternativas cada, havendo apenas uma correta. 

 

Leia-se: 

7.1 Para os cargos de Médico/Área; Técnico de Laboratório/Área – CODAGASTRO, Técnico 

de Laboratório/Área – Química e Microbiologia Ambiental, Técnico de Laboratório/Área – 

CODARES a Prova Objetiva abrangerá conhecimentos básicos e/ou específicos constituindo um 

caderno com 50 (cinquenta) questões para cada cargo, valendo 2 pontos cada questão. As provas 

serão compostas por questões de múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas cada, havendo 

apenas uma correta. 

 

Acrescentar ao item 7.1 os subitens: 

7.1.1 Para os cargos de Assistente em Administração e Auxiliar em Administração a prova 

objetiva será constituída de: 15 questões de língua portuguesa, 15 questões de matemática, 15 

questões de informática e 5 questões de legislação, constituindo um caderno com 50 (cinquenta) 

questões, valendo 2 pontos cada questão. As provas serão compostas por questões de múltipla 

escolha, com 05 (cinco) alternativas cada, havendo apenas uma correta. 

 

7.1.2 Para o cargo de Auxiliar de Biblioteca a prova objetiva será constituída de: 10 questões de 

língua portuguesa, 15 questões de informática e 20 de conhecimentos específicos e 05 questões de 

legislação, constituindo um caderno com 50 (cinquenta) questões, valendo 2 pontos cada questão. 

As provas serão compostas por questões de múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas cada, 

havendo apenas uma correta. 
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