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EDITAL Nº 013/2018

RETIFICAÇÃO Nº 02

 

 

O DIRETOR PRO TEMPORE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS – CAMPUS AVANÇADO IPATINGA, nomeado pela Portaria
IFMG nº 1.342, de 22/09/2015, publicada no DOU de 23/09/2015, Seção 2, pág. 19, retificada
pela Portaria IFMG nº 1.349, de 23/09/2015, publicada no DOU de 24/09/2015, Seção 2, pág. 18,
tendo em vista o Termo de Posse do dia 24/09/2015, e no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria IFMG nº 475, de 06/04/2016, publicada no DOU de 15/04/2016, Seção
2, pág.17, retificada pela Portaria IFMG nº 805, de 04/07/2016, publicada no DOU de
06/07/2016, Seção 2, pág. 22, torna pública a Retificação nº 01 do Edital 013/2018, conforme
segue:

Onde se lê:

8.1.7. Todos os candidatos, inclusive os que ficarem para apresentação no dia seguinte, caso
ocorra, deverão entregar todo o material (físico e virtual) a ser utilizado na sua Prova de
Desempenho Didático, imediatamente após a realização do sorteio da ordem de
apresentação. O plano de aula deverá ser entregue em 3 (três) vias, sendo uma para cada
examinador.

8.2.2.1. A Comissão Organizadora preencherá à vista do candidato o ANEXO IV, relacionando
os documentos entregues, que deverão vir organizados na ordem em que serão listados.

9.2. O IFMG se reserva o direito de efetuar alterações no cronograma, comprometendo-se a
divulgá-las antecipadamente no sítio www.ifmg.edu.br.

Quadro III: Cronograma de realização do processo seletivo simplificado

Data ou período Horário Procedimento

De 08/11/2018 a
02/12/2018

 Período de inscrições, exclusivamente no sítio www.ifmg.edu.br

De 08/11/2018 a
20/11/2018

 Solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição, exclusivamente no sítio
www.ifmg.edu.br

23/11/2018  Divulgação da lista de pedidos de isenção deferidos e indeferidos no sítio www.ifmg.edu.br

03/12/2018  Último dia para pagamento da GRU da taxa de inscrição

06/12/2018  Divulgação da lista de inscrições deferidas e retirada do comprovante definitivo de inscrição no
sítio www.ifmg.edu.br

10/12/2018 Das 08:00 às 08:30h Assinatura da lista de presença.

10/12/2018 Às 09:00h Início da Prova de Desempenho Didático por ordem de inscrição. (Presença obrigatória de
todos os assinantes da lista de presença)

10/12/2018
Até 01(uma) hora após a

apresentação da prova de
Desempenho Didático

Entrega dos documentos da Prova de Títulos

17/12/2018  Início da divulgação dos resultados, respeitados os prazos de recurso constantes no item 10.
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 Leia-se:

 

8.1.7. Todos os candidatos, inclusive os que ficarem para apresentação no dia seguinte, caso
ocorra, deverão entregar todo o material (físico e virtual) a ser utilizado na sua Prova de
Desempenho Didático, imediatamente após a assinatura da lista de presença. O plano de aula
deverá ser entregue em 3 (três) vias, sendo uma para cada examinador.

8.2.2.1. O candidato deverá preencher ANEXO IV e entregar à Comissão Organizadora
juntamente com os documentos que deverão vir organizados na ordem em que estiverem
listados.

9.2. O IFMG se reserva o direito de efetuar alterações no cronograma, comprometendo-se a
divulgá-las antecipadamente no sítio www.ifmg.edu.br.

�Quadro III: Cronograma de realização do processo seletivo simplificado

Data ou período Horário Procedimento

De 08/11/2018 a
02/12/2018

 Período de inscrições, exclusivamente no sítio www.ifmg.edu.br

De 08/11/2018 a
20/11/2018

 Solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição, exclusivamente no sítio
www.ifmg.edu.br

23/11/2018  Divulgação da lista de pedidos de isenção deferidos e indeferidos no sítio www.ifmg.edu.br

03/12/2018  Último dia para pagamento da GRU da taxa de inscrição

06/12/2018  Divulgação da lista de inscrições deferidas e retirada do comprovante definitivo de inscrição no
sítio www.ifmg.edu.br

10/12/2018 Das 08:00 às 08:30h Assinatura da lista de presença.

10/12/2018 Às 09:00h Início da Prova de Desempenho Didático por ordem de inscrição. (Presença obrigatória de
todos os assinantes da lista de presença)

10/12/2018
Até 01(uma) hora após a

apresentação da prova de
Desempenho Didático

Entrega dos documentos da Prova de Títulos

12/12/2018  Início da divulgação dos resultados, respeitados os prazos de recurso constantes no item 10.

Ipatinga, 06 de dezembro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Alex de Andrade Fernandes, Diretor(a)
Geral, em 06/12/2018, às 16:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.ifmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0210459 e o código CRC 437543B5.
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