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EDITAL Nº 01/2021

RETIFICAÇÃO Nº 01
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO
 

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE MINAS GERAIS – IFMG-CAMPUS Ibirité, nomeado pela Portaria IFMG nº 1.171, de 20/09/2019,
publicada no DOU de 23/09/2019, Seção 2, pág. 29, tendo em vista o Termo de Posse do dia 24/10/2019, 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, retificada 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 torna pública a abertura de
inscrições ao PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, destinado à seleção de candidatos, para contrato
como PROFESSOR SUBSTITUTO para este Campus, por tempo determinado e conforme o que se segue:
 
Onde se lê: 
 

8.3.1.2 Os documentos para a Prova de Desempenho Didático deverão ser entregues à Comissão
Examinadora por e-mail, até o dia anterior à data especificada para a sua realização.

8.3.2 Os candidatos aprovados na Prova de Títulos, deverão entregar todo o material da Prova de
Desempenho Didático de forma digital: plano de aula, slides e outros documentos ou arquivos a serem
utilizados durante a apresentação da Prova de Desempenho Didático, no formato PDF em e-mail único que
deverá ser enviado para o endereço concurso.ibirité@ifmg.edu.br, até o dia anterior à data especificada para
a sua realização, impreterivelmente. A Comissão Organizadora confirmará recebimento dos arquivos
solicitados enviando resposta ao candidato. 

 

9. CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO

9.1. O processo seletivo simplificado será realizado conforme o cronograma constante no Quadro IV.

9.2. O IFMG se reserva o direito de efetuar alterações no cronograma, comprometendo-se a divulgá-las
antecipadamente no portal www.ifmg.edu.br.

 

Quadro IV: Cronograma de realização do processo seletivo simplificado

Boletim de Serviço Eletrônico em 12/03/2021 

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


Data Horário Procedimento

29/01/2021 a
11/02/2021

De 00h00 do dia 29/01 a 
23h59min do dia 11/02/2021

Período de inscrições, exclusivamente no
portal www.ifmg.edu.br

29/01/2021 a
05/02/2021

De 00h00 do dia 29/01 a 
23h59min do dia 05/02/2021

Solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição,
exclusivamente no portal www.ifmg.edu.br

08/02/2021 A partir das 08h00 Divulgação da lista de pedidos de isenção deferidos e
indeferidos no portal www.ifmg.edu.br

12/02/2021 Conforme expediente bancário Último dia para pagamento da GRU da taxa de inscrição

22/02/2021 A partir das 08h00
Divulgação da lista preliminar de inscrições deferidas e retirada
do comprovante definitivo de inscrição no
portal www.ifmg.edu.br

23/02/2021 De 00h00 às 23h59min do dia
23/02/2021 Recurso contra indeferimento de inscrição.

24/02/2021 A partir do dia 24/02/2021
Resultado de recursos interpostos e divulgação da lista
definitiva de inscrições deferidas e retirada do comprovante
definitivo de inscrição no portal www.ifmg.edu.br

25/02/2021 a
26/02/2021

 

De 00h00 do dia 25/02/2021 a
23h59min do dia 26/03/2021

Envio de documentos da Prova de Prova de Títulos para  e-mail
da Comissão Organizadora.

01/03/2021 a
02/03/2021*

Do dia 01/03/2021 a
02/03/2021

Avaliação dos documentos apresentados para a Prova de
Títulos.

A partir de
03/03/2021* 

A partir das 09h00 do dia
03/03/2021* Resultado Preliminar da Prova de Títulos

04/03/2021 a
05/03/2021*

De 00h00 do dia 04/03/2021
às 23h59min do dia
05/03/2021

 

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

A partir de
08/03/2021* A partir de 09h00 Publicação do Resultado Final da Prova de Títulos

De
09/03/2021 a

De 00h00 do dia 09/03/2021
às 23h59min do dia

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

http://www2.ifmg.edu.br/portal/
http://www2.ifmg.edu.br/portal/
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11/03/2021* 11/03/2021

12/03/2021* A partir das 09h00
Divulgação de dias e horários das provas didáticas de cada
candidato por ordem de número de inscrição, no portal do
IFMG www.ifmg.edu.br

13/03/2021 a
15/03/2021*

De 00h00 do dia 13/03/2021
às 23h59min do dia
15/03/2021

Candidato deverá confirmar presença na Prova de Desempenho
Didático, respondendo e-mail enviado pela comissão
organizadora.

A partir de
17/03/2021*

Conforme divulgação de dias
e horários feitos anteriormente
no portal do IFMG.

Realização das Provas Didáticas conforme horários publicados
no portal do IFMG www.ifmg.edu.br

A partir de
18/03/2021* A partir de 09h00 Resultado Preliminar da Prova de Desempenho Didático.

18/03/2021 a
22/03/2021*

De 00h00 do dia 18/03/2021 
às 23h59min do dia
22/03/2021

 

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

A partir de
23/03/2021 A partir de 09h00 Publicação do Resultado Final do Processo Seletivo.

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

 
 
 
 
Leia-se:
8.3.1.2 Os documentos para a Prova de Desempenho Didático deverão ser entregues à Comissão
Examinadora por e-mail, até às 23h59min do dia 22/03/2021, dia  anterior à data especificada para a sua
realização.
8.3.2 Os candidatos aprovados na Prova de Títulos, deverão entregar todo o material da Prova de
Desempenho Didático de forma digital: plano de aula, slides e outros documentos ou arquivos a serem
utilizados durante a apresentação da Prova de Desempenho Didático, no formato PDF em e-mail único
que deverá ser enviado para o endereço concurso.ibirité@ifmg.edu.br, até às 23h59min do dia
22/03/2021, dia anterior à data especificada para a sua realização, impreterivelmente. Será considerado o
último e-mail enviado pelo candidato. A Comissão Organizadora confirmará recebimento dos arquivos
solicitados enviando resposta ao candidato. 
 
9. CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO
9.1. O processo seletivo simplificado será realizado conforme o cronograma constante no Quadro IV.

http://www.ifmg.edu.br/
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9.2. O IFMG se reserva o direito de efetuar alterações no cronograma, comprometendo-se a divulgá-las
antecipadamente no portal www.ifmg.edu.br.
 
Quadro IV: Cronograma de realização do processo seletivo simplificado

Data Horário Procedimento

29/01/2021 a
11/02/2021

De 00h00 do dia 29/01 a  23h59min do dia
11/02/2021

Período de inscrições, exclusivamente no
portal www.ifmg.edu.br

29/01/2021 a
05/02/2021

De 00h00 do dia 29/01 a  23h59min do dia
05/02/2021

Solicitação de isenção do pagamento da taxa de
inscrição, exclusivamente no
portal www.ifmg.edu.br

08/02/2021 A partir das 08h00 Divulgação da lista de pedidos de isenção deferidos
e indeferidos no portal www.ifmg.edu.br

12/02/2021 Conforme expediente bancário Último dia para pagamento da GRU da taxa de
inscrição

22/02/2021 A partir das 08h00
Divulgação da lista preliminar de inscrições
deferidas e retirada do comprovante definitivo de
inscrição no portal www.ifmg.edu.br

23/02/2021 De 00h00 às 23h59min do dia 23/02/2021 Recurso contra indeferimento de inscrição.

24/02/2021 A partir do dia 24/02/2021

Resultado de recursos interpostos e divulgação da
lista definitiva de inscrições deferidas e retirada do
comprovante definitivo de inscrição no
portal www.ifmg.edu.br

25/02/2021 a
26/02/2021

 

De 00h00 do dia 25/02/2021 a 23h59min
do dia 26/03/2021

Envio de documentos da Prova de Prova de Títulos
para  e-mail da Comissão Organizadora.

01/03/2021 a
02/03/2021* Do dia 01/03/2021 a 02/03/2021 Avaliação dos documentos apresentados para a

Prova de Títulos.

A partir de
03/03/2021* A partir das 09h00 do dia 03/03/2021* Resultado Preliminar da Prova de Títulos

04/03/2021 a
05/03/2021*

De 00h00 do dia 04/03/2021 às 23h59min
do dia 05/03/2021

 

Recurso a ser encaminhado para o e-mail da
Comissão Organizadora conforme item 10 deste
Edital
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A partir de
08/03/2021*

A partir de 09h00 Publicação do Resultado Final da Prova de Títulos

De
09/03/2021 a
22/03/2021

De 00h00 do dia 09/03/2021 às 23h59min
do dia 22/03/2021

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

12/03/2021 A partir das 09h00
Divulgação de dias e horários das provas didáticas
de cada candidato por ordem de número de
inscrição, no portal do IFMG www.ifmg.edu.br

13/03/2021 a
22/03/2021

De 00h00 do dia 13/03/2021 às 23h59min
do dia 22/03/2021

Candidato deverá confirmar presença na Prova de
Desempenho Didático, respondendo e-mail
enviado pela comissão organizadora.

23/03/2021 e
24/03/2021

Conforme divulgação de dias e horários
feitos anteriormente no portal do IFMG.

Realização das Provas Didáticas conforme horários
publicados no portal do IFMG www.ifmg.edu.br

26/03/2021 A partir de 09h00 Resultado Preliminar da Prova de Desempenho
Didático.

26/03/2021 a
30/03/2021

Do dia 26/03/2021 (após publicação do
Resultado Preliminar da Prova de
Desempenho Didático) até  às 23h59min
do dia 30/03/2021

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

A partir de

31/03/2021
A partir de 09h00 Publicação do Resultado Final do Processo

Seletivo.

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

Ibirité, 11 de março de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Oiti Jose de Paula, Diretor(a) Geral, em 12/03/2021, às
11:00, 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 0776182 e o código CRC 72278757.
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