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EDITAL Nº01/2021

RETIFICAÇÃO Nº 02
 
 

O DIRETOR-GERAL DO POLO DE INOVAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS, nomeado pela Portaria IFMG Nº 173, de 14 de
fevereiro de 2017, publicada no DOU de 15/02/2017, Seção 2, pág. 23, tendo definidas suas
atribuições na Portaria IFMG Nº 194, de 16 de fevereiro de 2017, publicada no DOU de 22/02/2017,
Seção 1, pág. 19; Retificada pela Portaria IFMG Nº 365, de 2 de abril de 2019, publicada no DOU no
dia 08/04/2019, Seção 1, pág. 22, torna pública a abertura de inscrições ao PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO, destinado à seleção de candidatos para contratação como PROFESSOR VISITANTE,
por tempo determinado e conforme o que se segue.

 

Incluir os itens abaixo no edital 01/2021:

 

6.5.6.1 O Polo de Inovação IFMG não se responsabiliza por problemas técnicos que o candidato enfrente
durante a realização da Apresentação Oral do Projeto como: ausência de conexão com a internet ou
conexão lenta sendo de responsabilidade do candidato providenciar equipamentos, ferramentas e conexão
de internet que suporte o tráfego de dados suficientes para possibilitar a ocorrência da Apresentação Oral
do Projeto por vídeo e áudio. Sugere-se ao candidato que providencie conexão dupla à internet para o dia
da Apresentação Oral do Projeto, ou seja, que acesse o link da Apresentação Oral do Projeto por duas
conexões distintas (exemplo: conectar-se a internet pelo notebook e pelo celular com outra opção de
conexão com rede móvel, ambas com possibilidade de transmissão por áudio e vídeo), garantindo, dessa
forma, que a prova não seja interrompida por problemas de fornecimento de internet ou de energia elétrica.
6.5.6.2 Caso ocorra qualquer problema de conexão dos membros da Comissão de Seleção que inviabilize a
avaliação do candidato, a Comissão de Seleção designará novo dia e horário para Apresentação Oral do
Projeto.
 
                                                       

Formiga, 09 de agosto de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Pimenta, Diretor(a) Geral, em 09/08/2021, às
15:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs
informando o código verificador 0919015 e o código CRC 94323819.
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