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EDITAL 005/2022

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO
RETIFICAÇÃO Nº 001

 
 

O DIRETOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
MINAS GERAIS – CAMPUS AVANÇADO PIUMHI, nomeado pela Portaria IFMG nº 2 de 02 de janeiro
de 2020, publicada no DOU de 06 de janeiro de 2020, Seção 2, pág. 25, tendo em vista o Termo de Posse do
dia 13/02/2020, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria IFMG nº 475, de 06 de abril de
2016, publicada no DOU de 15 de abril de 2016, Seção 2, pág. 17, retificada pela Portaria IFMG nº 805, de
04 de julho de 2016, publicada no DOU de 06 de julho de 2016, Seção 2, pág. 22 e pela Portaria IFMG nº
1078, de 27 de setembro de 2016, publicada no DOU de 04 de outubro de 2016, Seção 2, pág. 20,
considerando a Lei 8745/1993 e o Decreto 7.485/2011, a Instrução Normativa n. 19/2020 Resolve retificar o
Edital nº 05 de 2022 no que se segue:

Onde se lê: 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. Período de inscrição: 22/02/2022 a 09/03/2022. 

Leia-se: 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. Período de inscrição: 22/02/2022 a 13/03/2022. 

 

Onde se lê:

"8.2.2.1 A comissão poderá solicitar a apresentação do  documento de identificação original, com foto
recente capaz de identificar o candidato, utilizado no processo de inscrição, devidamente digitalizado;"

 Leia-se:

"8.2.2.1 Ao iniciar a Prova Didática, a comissão examinadora (Banca) solicitará ao candidato a apresentação
do documento de identificação original, com foto recente, utilizado no processo de inscrição;"

 

Onde se lê: 

Boletim de Serviço Eletrônico em 10/03/2022 



   "8.2.2. Será exigida a apresentação de todos os documentos que pontuam no Barema, conforme listagem
abaixo:

a) diplomas originais registrados (frente e verso) de mestrado (quando houver) ou doutorado (quando
houver) ou certificado de especialista (quando houver), devidamente digitalizado, sendo que não serão
aceitas declarações e/ou atas de defesa para comprovação dos títulos acima especificados;"

Leia-se: 

"8.2.2. Será exigida a apresentação de todos os documentos que pontuam no Barema, conforme listagem
abaixo:

a) diplomas originais registrados (frente e verso) de mestrado (quando houver) ou doutorado (quando
houver) ou certificado de especialista (quando houver), devidamente digitalizado, sendo que serão aceitas
declarações e/ou atas de defesa para comprovação dos títulos acima especificados, desde que fique claro que
só falta a emissão do Diploma."

Onde se lê: 

"ANEXO V

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ENTREGUES

Candidato:

Nº de Inscrição:  

Área: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  



9.  

10.  

11.

12.

13.

 

Leia-se: 

                                                                                                                    "ANEXO V

 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ENTREGUES

Nome:

Nº de inscrição: Data:

Grupo I – Títulos Acadêmicos – limitado a 50 pontos (Será considerado
apenas o de maior valor e uma única vez.) Valor Pontuação

pretendida

Título de Doutor na área do objeto deste processo seletivo 50,0  

Título de Doutor nas áreas afins do objeto deste processo seletivo 40,0  

Título de Mestre na área do objeto deste processo seletivo 35,0  

Título de Mestre nas áreas afins do objeto deste processo seletivo 25,0  

Certificado de Especialização na área ou em áreas afins 20,0  

Grupo II – Experiência Docente (efetivo exercício em sala de aula) - limitado
a 50 pontos (Não serão computados tempos iguais, mesmo período, para
pontuar itens diferentes)

Valor Pontuação
Pretendida

Docência na área do processo no ensino médio, curso técnico, graduação, 0,8/mês  



mestrado ou doutorado (limitado a 8,0 pontos por ano e ao total de 40 pontos) trabalhado

Orientação de aluno de iniciação científica ou TCC, coordenação de projeto de
extensão ou pesquisa, participação em bancas examinadoras (limitado a 2,5 pontos
por ano e ao total de 10 pontos)

0,5/trabalho  

Currículo lattes atualizado junto ao CNPq, salvo no modelo completo em 1 (uma)
via;       0,0   0,0

Anexo V  - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ENTREGUES - devidamente
preenchido.       0,0  0,0

Total: 

Onde se Lê:

Quadro IV: Cronograma de realização do processo seletivo simplificado 

Data Horário Procedimento

22/02/2022 a
09/03/2022  Período de inscrições, exclusivamente no

portal https://solucoes2.ifmg.edu.br/recepta/visao/consultar_editais_novo.frm.php

22/02/2022 a
25/02/2022  Solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição, exclusivamente no

portal https://solucoes2.ifmg.edu.br/recepta/visao/consultar_editais_novo.frm.php

01/03/2022  Divulgação da lista de pedidos de isenção deferidos e indeferidos no
portal https://solucoes2.ifmg.edu.br/recepta/visao/consultar_editais_novo.frm.php

10/03/2022
Conforme
expediente
bancário

Último dia para pagamento da GRU da taxa de inscrição

14/03/2022  
Divulgação da lista de inscrições deferidas e retirada do comprovante definitivo
de inscrição no
portal https://solucoes2.ifmg.edu.br/recepta/visao/consultar_editais_novo.frm.php

15/03/2022  Recurso contra indeferimento de inscrição.

16/03/2022  Envio de documentos da Prova de Prova de Títulos para  e-mail da Comissão
Organizadora.

https://solucoes2.ifmg.edu.br/recepta/visao/consultar_editais_novo.frm.php
https://solucoes2.ifmg.edu.br/recepta/visao/consultar_editais_novo.frm.php
https://solucoes2.ifmg.edu.br/recepta/visao/consultar_editais_novo.frm.php
https://solucoes2.ifmg.edu.br/recepta/visao/consultar_editais_novo.frm.php


17 e
18/03/2022

 Avaliação dos documentos apresentados para a Prova de Títulos.

A partir de
21/03/2022  Resultado Preliminar da Prova de Títulos

22/03/2022  Recurso a ser encaminhado para o e-mail da Comissão Organizadora conforme
item 10 deste Edital

A partir
de 24/03/2022  Publicação do Resultado Final da Prova de Títulos

25/03/2022  Envio de documentos da Prova de Desempenho Didático para o e-mail da
Comissão Organizadora conforme edital.

28/03/2022  
Divulgação de dias e horários das provas didáticas de cada candidato por ordem
de número de inscrição, no portal do IFMG.

https://solucoes2.ifmg.edu.br/recepta/visao/consultar_editais_novo.frm.php

28/03/2022  Candidato deverá confirmar presença na Prova de Desempenho Didático,
respondendo e-mail enviado pela comissão.

29 e
30/03/2022  Realização das Provas Didáticas. 

A partir de
31/03/2022  Resultado Preliminar da Prova de Desempenho Didático.

01/04/2022  Prazo de recurso a ser encaminhado para o e-mail da Comissão Organizadora
conforme item 10 deste Edital

A partir de
05/04/2022  Publicação do Resultado Final do Processo Seletivo.

* Datas prováveis passíveis de alteração dependendo do número de candidatos inscritos."

Leia-se:

"Quadro IV: Cronograma de realização do processo seletivo simplificado 

Data Horário Procedimento

22/02/2022 a  Período de inscrições, exclusivamente no

https://solucoes2.ifmg.edu.br/recepta/visao/consultar_editais_novo.frm.php


13/03/2022 portal https://solucoes2.ifmg.edu.br/recepta/visao/consultar_editais_novo.frm.php

22/02/2022 a
25/02/2022  Solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição, exclusivamente no

portal https://solucoes2.ifmg.edu.br/recepta/visao/consultar_editais_novo.frm.php

01/03/2022  Divulgação da lista de pedidos de isenção deferidos e indeferidos no
portal https://solucoes2.ifmg.edu.br/recepta/visao/consultar_editais_novo.frm.php

14/03/2022
Conforme
expediente
bancário

Último dia para pagamento da GRU da taxa de inscrição

18/03/2022  
Divulgação da lista de inscrições deferidas e retirada do comprovante definitivo
de inscrição no
portal https://solucoes2.ifmg.edu.br/recepta/visao/consultar_editais_novo.frm.php

21/03/2022  Recurso contra indeferimento de inscrição.

22/03/2022  Envio de documentos da Prova de Prova de Títulos para  e-mail da Comissão
Organizadora.

23 e
24/03/2022  Avaliação dos documentos apresentados para a Prova de Títulos.

A partir de
25/03/2022  Resultado Preliminar da Prova de Títulos

28/03/2022  Recurso a ser encaminhado para o e-mail da Comissão Organizadora conforme
item 10 deste Edital

A partir
de 29/03/2022  Publicação do Resultado Final da Prova de Títulos

30/03/2022  Envio de documentos da Prova de Desempenho Didático para o e-mail da
Comissão Organizadora conforme edital.

31/03/2022  
Divulgação de dias e horários das provas didáticas de cada candidato por ordem
de número de inscrição, no portal do IFMG.

https://solucoes2.ifmg.edu.br/recepta/visao/consultar_editais_novo.frm.php

01/04/2022  Candidato deverá confirmar presença na Prova de Desempenho Didático,
respondendo e-mail enviado pela comissão.

https://solucoes2.ifmg.edu.br/recepta/visao/consultar_editais_novo.frm.php
https://solucoes2.ifmg.edu.br/recepta/visao/consultar_editais_novo.frm.php
https://solucoes2.ifmg.edu.br/recepta/visao/consultar_editais_novo.frm.php
https://solucoes2.ifmg.edu.br/recepta/visao/consultar_editais_novo.frm.php
https://solucoes2.ifmg.edu.br/recepta/visao/consultar_editais_novo.frm.php


04 e
05/04/2022  Realização das Provas Didáticas. 

A partir de
06/04/2022  Resultado Preliminar da Prova de Desempenho Didático.

07/04/2022  Prazo de recurso a ser encaminhado para o e-mail da Comissão Organizadora
conforme item 10 deste Edital

A partir de
08/04/2022  Publicação do Resultado Final do Processo Seletivo.

* Datas prováveis passíveis de alteração dependendo do número de candidatos inscritos."

Piumhi, 10 de março de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Humberto Coelho de Melo, Diretor(a) - Campus
Avançado Piumhi, em 10/03/2022, às 11:48, 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 1118723 e o código CRC CB478C21.
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