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RETIFICAÇÃO nº 2 

 
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 12 – DA PROVA DE TÍTULOS, onde se lê: 
 
12 – DA PROVA DE TÍTULOS - Classificatória 
 
12.1 – A Avaliação da prova de títulos será de competência e responsabilidade exclusiva da Banca 
Examinadora, constituída por profissionais do IFMG e/ou de outras instituições. 
 
12.2 - À prova de Títulos concorrerão os candidatos de acordo com o item 10.5 deste edital. 
Deverão apresentar a titulação mínima exigida no Anexo IIe os títulos para avaliação, em 
fotocópias devidamente autenticadas e encadernadas, em envelope fechado, contendo a 
identificação do candidato, nº de Inscrição, área do concurso e campus.  
 
12.3 – Os títulos, discriminados a seguir, deverão ser entregues, pelo candidato, à Comissão 
Organizadora do Concurso, no dia da Prova Prática de Aptidão, em envelope identificado. O 
envelope lacrado entregue será conferido e assinado por um membro da Comissão Organizadora.  
 
Leia-se: 
 
12 – DA PROVA DE TÍTULOS - Classificatória 
 
12.1 – A Avaliação da prova de títulos será de competência e responsabilidade exclusiva da Banca 
Examinadora, constituída por profissionais do IFMG e/ou de outras instituições. 
 
12.2 - À prova de Títulos do cargo de Analista de Tecnologia da Informação concorrerão os 
candidatos de acordo com o item 10.5 deste edital. Deverão apresentar no dia da Prova de Aptidão a 
titulação mínima exigida no Anexo II e os títulos para avaliação, em fotocópias devidamente 
autenticadas e encadernadas, em envelope fechado, contendo a identificação do candidato, nº de 
Inscrição, área do concurso e campus. 
 
12.3 – À prova de Títulos do cargo de Contador e Técnico em Assuntos Educacionais, 
concorrerão os candidatos de acordo com o item 10.5 deste Edital, que serão convocados junto à 
divulgação do resultado da Prova de Conhecimentos. Deverão encaminhar os respectivos títulos à 
Comissão Organizadora do Concurso, no endereço INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS - 
CAMPUS CONGONHAS - Av. Michael Pereira de Souza, 3007 - Campinho – Congonhas- - MG - 
CEP: 36.415-000, em envelope fechado, via SEDEX com Aviso de Recebimento – AR, com 



fotocópias devidamente autenticadas e encadernadas, contendo a identificação do candidato, nº de 
Inscrição, área do concurso e campus. Os candidatos que desejarem, poderão entregar pessoalmente 
o envelope contendo os títulos, conforme especificações, no endereço indicado. 
 
12.3.1 - O envelope lacrado entregue será conferido e assinado por um membro da Comissão 
Organizadora. 
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