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EDITAL 092/2015  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PROFESSOR SUBSTITUTO 

CAMPUS GOVERNADOR VALADARES 

 

RETIFICAÇÃO Nº 02 

 

O EDITAL nº 092/2015 de 15 de maio de 2015, publicado no DOU nº 92, de 18/05/2015, seção 3, 

página 42, destinado ao Processo Seletivo Simplificado de Professor Substituto do IFMG - Campus 

Governador Valadares, fica retificado conforme se segue: 

 

No item 6.3.3., onde se lê: 

O tema da prova de desempenho didático será único para todos os candidatos e será sorteado entre os 

temas listados a seguir no dia 01 de junho de 2015 às 08h00min para a área de Psicologia e para a área 

de Educação Física; e no dia 02 de junho para a área de Engenharia de Produção nas dependências do 

Prédio da Direção Administrativa do IFMG – Campus Governador Valadares (Av. Minas Gerais, nº 

5189, Ouro Verde, Governador Valadares, MG).  

 

Leia-se: 

6.3.3 O tema da prova de desempenho didático será único para todos os candidatos e será sorteado 

entre os temas listados a seguir no dia 01 de junho de 2015 às 08h00min para a área de Engenharia de 

Produção e no dia 08 de junho para a área de Psicologia e no dia 10 para a área de Educação Física nas 

dependências do Prédio da Direção Administrativa do IFMG – Campus Governador Valadares (Av. 

Minas Gerais, nº 5189, Ouro Verde, Governador Valadares, MG). De acordo com o número de 

candidatos será sorteado mais de um tema, no mesmo dia para os cargos listados acima. Os temas e a 

relação de candidatos serão divulgados com antecedência máxima de 24 horas em relação à realização 

da prova didática pelo sitio www.ifmg.edu.br. 

 

No item 7.1., onde se lê: 

7.1. A Prova de desempenho didático será realizada no dia 02 de junho de 2015 para a área de 

Psicologia e para a área de Educação Física; e no dia 03 de junho para a área de Engenharia de 

Produção, a partir das 08h00min. 

 

Leia-se: 

7.1 A Prova de desempenho didático será realizada no dia 02 de junho de 2015 para a área de 

Engenharia de Produção; nos dias 09 e 10 de junho para a área de Psicologia; e 11 e 12 para a área de 

Educação Física a partir das 08h00min.  

 

Belo Horizonte, 22 de maio de 2015. 
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