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EDITAL Nº 82/2018
RETIFICAÇÃO Nº 04

 
O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto
da Instituição, republicado com alterações no Diário Oficial da União do
dia 08/05/2018, Seção 1, Páginas 09 e 10, e pelo Decreto de 16 de setembro
de 2015, publicado no DOU de 17 de setembro de 2015, Seção 2, página 01, torna
pública a retificação do Edital 082/2018, conforme o que se segue. 
Onde se lê:
8.5. Para integrar a Comissão examinadora que tratam os incisos II e III do
subitem 8.2, é vedada a indicação de profissional que, em relação a qualquer
candidato inscrito:
 
 
1.         seja cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta
ou colateral, até o terceiro grau;
2.         tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou
representante legal, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro
ou parente e afins até o terceiro grau;
3.         esteja litigando judicial ou administrativamente com o candidato ou
respectivo cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau;
4.         tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos candidatos ou
com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau;
5.         tenha sido autor ou coautor de trabalho científico com algum dos
candidatos.
6.         tenha mantido ou mantenha vínculo de orientação em cursos de mestrado
e/ou doutorado com os candidatos inscritos, bem como desenvolvido atividades
acadêmicas em conjunto com algum candidato;
7.         seja ou tenha sido sócio do candidato em atividade profissional nos últimos
cinco anos.
 
 Leia-se:
8.5. Para integrar a Comissão examinadora que tratam os incisos II e III do
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subitem 8.2, é vedada a indicação de profissional que, em relação a qualquer
candidato inscrito:
 
1.         seja cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta
ou colateral, até o terceiro grau;
2.         tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou
representante legal, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro
ou parente e afins até o terceiro grau;
3.         esteja litigando judicial ou administrativamente com o candidato ou
respectivo cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau;
4.         tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos candidatos ou
com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau;
5.         tenha sido autor ou coautor de trabalho científico com algum dos
candidatos nos últimos cinco anos;
6.         tenha mantido ou mantenha vínculo de orientação em cursos de mestrado
e/ou doutorado com os candidatos inscritos, bem como desenvolvido atividades
acadêmicas em conjunto com algum candidato, nos últimos cinco anos;
7.         seja ou tenha sido sócio do candidato em atividade profissional nos últimos
cinco anos.

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Kleber Gonçalves Glória,
Reitor, em 15/02/2019, às 15:17, 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
0252236 e o código CRC 34710B16.
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