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EDITAL Nº 020/2019
RETIFICAÇÃO Nº 03

O DIRETOR GERAL PRO TEMPORE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS – CAMPUS OURO BRANCO, nomeado pela Portaria IFMG nº
1.338, de 22/09/2015, publicada no DOU de 23/09/2015, Seção 2, pág. 19, tendo em vista o Termo de Posse
do dia 24/09/2015, 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;
O EDITAL nº 020/2019 de 02 de agosto de 2019 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO, fica retificado conforme se segue: 
Onde se lê:
8.2.3. Para efeito de pontuação na Prova de Títulos, será preenchido um único Barema pela Banca
Examinadora e somente serão considerados títulos obtidos em curso credenciado, ou quando estrangeiro,
devidamente revalidado e ser-lhes-ão atribuídos os valores conforme o barema de avaliação do ANEXO V
deste edital.
Leia-se:
8.2.3. Para efeito de pontuação na Prova de Títulos, será preenchido um único Barema pela Banca
Examinadora e somente serão considerados títulos obtidos em curso credenciado, ou quando estrangeiro,
devidamente revalidado e ser-lhes-ão atribuídos os valores conforme os baremas de avaliação anexos deste
edital.
8.2.3.1 Para a Área de Letras/Libras, na Prova de Títulos será utilizado o barema do ANEXO V (Já
publicado). Para a Área de Pedagogia, na Prova de Títulos será utilizado o barema do ANEXO VII, inserido
abaixo:
 
 

ANEXO VII
 

BAREMA DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS

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

Valor
atribuído

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

Boletim de Serviço Eletrônico em 08/08/2019



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

Docência na área do processo no ensino infantil, ensino fundamental I, ensino
médio (docência apenas nos cursos de Magistério e Normal), graduação,
mestrado ou doutorado (limitado a 6,0 pontos por ano e ao total de 30 pontos)

0,6/mês
trabalhado  

Atuação como especialista em educação, especificamente nos cargos de
orientação educacional, supervisão escolar, inspeção escolar e/ou direção
escolar (limitado a 2,5 pontos por ano e ao total de 10 pontos)

0,25/mês
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

 

Total: 100  

 
Avaliador I - Presidente da Comissão Examinadora
Avaliador II - Membro da Comissão Examinadora
Avaliador III - Membro da Comissão Examinadora
Avaliador IV - Membro da Comissão Examinadora
 
 

Ouro Branco, 08 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Lawrence de Andrade Magalhães Gomes, Diretor Geral,
em 08/08/2019, às 12:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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