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EDITAL No 21/2019, DE 11 DE JULHO DE 2019
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA
RETIFICAÇÃO Nº 03

 
O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS
GERAIS – CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria IFMG/SJE nº 102, de
28 de julho de 2016, publicada no Diário Oficial da União de 02 de agosto de 2016, Seção 2, página 19; considerando o§ 5º do Art. 61
da Resolução nº 15, de 15 de junho de 2016, retifica o Edital 021/2019.
 
Onde se lê:
8.1.1.1. O Tema da Prova de Desempenho Didático será sorteado pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado,
com presença facultada aos candidatos, às 08:00 (oito horas) do dia 30/07/2019, na Sala da equipe pedagógica no Prédio Escolar I.
 
Leia-se:
8.1.1.1. O Tema da Prova de Desempenho Didático será sorteado pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado,
com presença facultada aos candidatos, às 08:00 (oito horas) do dia 02/08/2019, na Sala da equipe pedagógica no Prédio Escolar I.
 
Onde se lê:
8.1.2. A Prova de Desempenho Didático acontecerá nas dependências do Campus São João Evangelista do Instituto Federal de Minas
Gerais, localizado à Avenida Primeiro de Junho, nº 1043 – Bairro Centro – São João Evangelista – Minas Gerais podendo ser
estendida por período maior em função da quantidade de candidatos presentes e a critério da Comissão Examinadora, de acordo com o
sorteio da ordem de apresentação que acontecerá 30 (trinta) minutos antes do início da prova, sendo obrigatória a presença de todos
os candidatos às 7:00 do dia 31/07/2019.
 
Leia-se:
8.1.2. A Prova de Desempenho Didático acontecerá no PRÉDIO ESCOLAR II do Campus São João Evangelista do Instituto Federal
de Minas Gerais, localizado à Avenida Primeiro de Junho, nº 1043 – Bairro Centro – São João Evangelista – Minas
Gerais podendo ser estendida por período maior em função da quantidade de candidatos presentes e a critério da Comissão
Examinadora, de acordo com o sorteio da ordem de apresentação que acontecerá 30 (trinta) minutos antes do início da prova, sendo
obrigatória a presença de todos os candidatos às 7:00 do dia 05/08/2019.
 
Onde se lê:

Quadro III: Cronograma de realização do processo seletivo simplificado

Data Horário Procedimento

12/07/2019 a 25/07/2019 Até às 23h59min Período de inscrições, exclusivamente no
sítio www.ifmg.edu.br

12/07/2019 a 19/07/2019 Até às 23h59min Solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição,
exclusivamente no sítio www.ifmg.edu.br

22/07/2019 Até às 23h59min Divulgação da lista de pedidos de isenção deferidos e
indeferidos no sítio www.ifmg.edu.br

26/07/2019 Até às 16h Último dia para pagamento da GRU da taxa de inscrição

A partir de 31/07/2019 - Divulgação da lista de inscrições deferidas e retirada do
comprovante definitivo de inscrição no

Boletim de Serviço Eletrônico em 29/07/2019

http://www2.ifmg.edu.br/portal/
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sítio www.ifmg.edu.br

01/08/2019 8h Sorteio do tema de apresentação da Prova de Desempenho
Didático (presença facultativa)

02/08/2019 7h

1) Sorteio da ordem de apresentação (presença
obrigatória)

2) Entrega do envelope com material da prova de
desempenho didático

05/08/2019 7h30min Início das apresentações da prova de desempenho didático

05/08/2019 Após a prova de desempenho didático Entrega do envelope com os documentos da Prova de
Títulos

07/08/2019 Até às 18h Início da divulgação dos resultados, respeitados os prazos
de recurso constantes no item 10.

 
Leia-se:

Quadro III: Cronograma de realização do processo seletivo simplificado

Data Horário Procedimento

12/07/2019 a 25/07/2019 Até às 23h59min Período de inscrições, exclusivamente no
sítio www.ifmg.edu.br

12/07/2019 a 19/07/2019 Até às 23h59min Solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição,
exclusivamente no sítio www.ifmg.edu.br

22/07/2019 Até às 23h59min Divulgação da lista de pedidos de isenção deferidos e
indeferidos no sítio www.ifmg.edu.br

26/07/2019 Até às 16h Último dia para pagamento da GRU da taxa de inscrição

A partir de 31/07/2019 -
Divulgação da lista de inscrições deferidas e retirada do

comprovante definitivo de inscrição no
sítio www.ifmg.edu.br

02/08/2019 8h Sorteio do tema de apresentação da Prova de Desempenho
Didático (presença facultativa)

05/08/2019 7h

1) Sorteio da ordem de apresentação (presença
obrigatória)

2) Entrega do envelope com material da prova de
desempenho didático (todos os candidatos)*

05/08/2019 7h30min Início das apresentações da prova de desempenho didático

 Após a prova de desempenho didático Entrega do envelope com os documentos da Prova de
Títulos

07/08/2019 Até às 18h Início da divulgação dos resultados, respeitados os prazos
de recurso constantes no item 10.

* Conforme item 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 em envelope lacrado com nome do candidato e número de inscrição. O plano de aula deverá ser
entregue em 3 (três) vias, sendo uma para cada examinador. O material virtual deve ser entregue necessariamente em mídia física
(pendrive, CD, HD ou similares) juntamente aos demais materiais.

 

 

São João Evangelista, 29 de julho de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Modesto de Campos, Diretor(a) Geral Substituto(a), em 29/07/2019, às 10:32,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando o código verificador
0369681 e o código CRC C278386F.
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