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EDITAL 0272012 – PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO 

CAMPUS BAMBUÍ 

 

RETIFICAÇÃO nº 1 

 

O EDITAL nº 27 DE 26 DE ABRIL DE 2012 – Processo Seletivo Simplificado para Professor 

Temporário – Campus Bambuí, publicado no DOU nº 83, de 30 de abril de 2012, Seção 03, Página 

45, fica retificado conforme se segue: 

 

No item 4.4.2, onde se lê: 

 

4.4.2. O tema da prova de desempenho didático será único para todos os candidatos que 

concorrerem a uma mesma vaga e será sorteado no dia 11 de maio de 2012 às 8 horas no Salão 

Nobre – Campus Bambuí do Instituto Federal de Minas Gerais, Fazenda Varginha, Km 05 – Estrada 

Bambuí-Medeiros. Este sorteio será feito na presença de pelo menos dois membros da Comissão 

Organizadora do Concurso e dos candidatos presentes (é facultada a presença dos candidatos) e 

seu resultado registrado em ata circunstanciada e divulgado através do sítio www.ifmg.edu.br. A 

ordem de apresentação dos candidatos nas provas de desempenho didático será definida por sorteio 

realizado logo após o sorteio dos temas. 

 

Leia-se 

 

4.4.2. O tema da prova de desempenho didático será único para todos os candidatos que 

concorrerem a uma mesma vaga e será sorteado no dia 11 de maio de 2012 às 15:00 horas no Salão 

Nobre – Campus Bambuí do Instituto Federal de Minas Gerais, Fazenda Varginha, Km 05 – Estrada 

Bambuí-Medeiros. Este sorteio será feito na presença de pelo menos dois membros da Comissão 

Organizadora do Concurso e dos candidatos presentes (é facultada a presença dos candidatos) e 

seu resultado registrado em ata circunstanciada e divulgado através do sítio www.ifmg.edu.br. A 

ordem de apresentação dos candidatos nas provas de desempenho didático será definida por sorteio 

realizado logo após o sorteio dos temas. 
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