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EDITAL Nº 015/2015 – CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS 

 

RETIFICAÇÃO Nº 05  

 

O EDITAL nº 015 de 27 de janeiro de 2015 - CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E  

TÍTULOS, publicado no DOU nº 19 de 28/01/2015, na seção 3, página 57, fica 

retificado conforme se segue:  

 

Onde se lê: 

7.24 - O projeto em pauta deverá ser redigido em folha A4, fonte Arial, 12, margens: 

superior e esquerda: 3cm; inferior e direita: 2cm, espaçamento entre linhas: 1,5 cm, com 

extensão máxima de três páginas. O candidato deverá entregar quatro vias impressas do 

projeto no Câmpus Avançado de Ipatinga, dois dias antes da realização de sua Prova 

Desempenho Didático, no horário de 08h às 12h e de 13h às 16h, e enviar uma cópia 

digitalizada, respeitados esse mesmo prazo e horário, para o e-mail 

concursos.ipatinga@ifmg.edu.br. Tais providências deverão ser cumpridas conforme 

cronograma de convocação para Prova de Desempenho Didático, que será divulgado no 

endereço eletrônicowww.ifmg.edu.br. 

 

Leia-se: 

7.24 - O projeto em pauta deverá ser redigido em folha A4, fonte Arial, 12, margens: 

superior e esquerda: 3cm; inferior e direita: 2cm, espaçamento entre linhas: 1,5 cm, com 

extensão máxima de três páginas. O candidato deverá entregar pessoalmente ou por 

terceiro, com procuração particular específica, quatro vias impressas do projeto no 

Câmpus Avançado de Ipatinga, dois dias antes da realização de sua Prova Desempenho 

Didático, no horário de 08h às 12h e de 13h às 16h, e enviar uma cópia digitalizada, 

respeitados esse mesmo prazo e horário, para o e-mail concursos.ipatinga@ifmg.edu.br. 

Tais providências deverão ser cumpridas conforme cronograma de convocação para 

Prova de Desempenho Didático, que será divulgado no endereço 

eletrônicowww.ifmg.edu.br. 
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