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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS – CAMPUS FORMIGA 

EDITAL 004/2011 

 
RETIFICAÇÃO 

 

No Edital nº 4 de 13 de Janeiro de 2011 – Concurso Público de Provas e Títulos – Campus Formiga, publicado 

no DOU de 14 de janeiro de 2011, Seção 3, Página 38, fica retificado conforme se segue: 

 
ONDE SE LÊ: 
10.5. Os títulos serão entregues pelo candidato à Comissão de Concurso para Docente no dia do sorteio do tema 
da prova didática, acompanhados do Anexo IV preenchido com a indicação dos títulos apresentados, a 
pontuação previamente calculada e assinatura. 
 
LEIA-SE: 
10.5. Os títulos serão entregues pelo candidato à Comissão de Concurso para Docente no dia da realização da 
prova escrita, no horário de 07:00h às 12:00h e de 14:00h às 18:00h, no IFMG Campus Formiga, 
acompanhados do Anexo IV preenchido com a indicação dos títulos apresentados, a pontuação previamente 
calculada e assinatura. 
 
ONDE SE LÊ: 
9.11. Havendo mais de um grupo, a constituição de cada um se dará por sorteio realizado concomitante ao 
referido no subitem 9.9. 
 
LEIA-SE: 
9.11. Havendo mais de um grupo, a constituição de cada um se dará por sorteio realizado no horário previsto 
para o início do primeiro dia de Prova Didática, sendo obrigatória a presença de todos os candidatos. 
 
 
ONDE SE LÊ: 
9.14. Encerrado o sorteio da ordem de apresentação, todos os candidatos entregarão à Banca Examinadora o 
material referente à sua Prova Didática, em envelope lacrado e identificado com seu nome e número de 
inscrição, que lhe será devolvido no momento de sua prova. O candidato não poderá incluir ou substituir 
nenhum material. 
 
LEIA-SE: 
9.14. Encerrado o sorteio de constituição dos grupos, havendo mais de um grupo, ou encerrado o  sorteio da 
ordem de apresentação dos candidatos no grupo, havendo apenas um grupo, todos os candidatos entregarão à 
Banca Examinadora o material referente à sua Prova Didática, em envelope lacrado e identificado com seu 
nome e número de inscrição, que lhe será devolvido no momento de sua prova. O candidato não poderá incluir 
ou substituir nenhum material. 

Belo Horizonte, MG, 02 de março de 2011. 
 

Caio Mário Bueno Silva 
Reitor 


