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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Congonhas 

Setor de Gestão de Pessoas
 
 

 

Comunicado Nº 3/2022/CCO-SGP/CCO-IFMG/IFMG
Congonhas, 04 de abril de 2022.

Comunicamos a retificação do Cronograma de realização do processo seletivo simplificado Edital 02/2022:

Onde se lê:

Quadro IV: Cronograma de realização do processo seletivo simplificado

Data Horário Procedimento

14/02/2022
a
28/02/2022

De 00h00 do dia
14/02/2022 as   23h59min
do dia  28/02/2022

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

14/02/2022
a
21/02/2022

De 00h00 do dia
14/02/2022 as   23h59min
do dia 21/02/2022

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

23/02/2022 A partir das 08h00 Divulgação da lista de pedidos de isenção deferidos e indeferidos no
portal www.ifmg.edu.br

01/03/2022 Conforme expediente
bancário Último dia para pagamento da GRU da taxa de inscrição

07/03/2022 A partir das 08h00 Divulgação da lista preliminar de inscrições deferidas e retirada do
comprovante definitivo de inscrição no portal www.ifmg.edu.br

14/03/2022
a
18/03/2022

De 00h00 do dia
14/03/2022 a 23h59min do
dia 18/03/2022

Envio de documentos da Prova de Prova de Títulos para o e-mail
concursos.congonhas@ifmg.edu.br

28/03/2022
a
30/03/2022

 Avaliação dos documentos apresentados para a Prova de Títulos.

http://www2.ifmg.edu.br/portal/
http://www2.ifmg.edu.br/portal/
http://www2.ifmg.edu.br/portal/
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A partir de
31/03/2022

 Resultado Preliminar da Prova de Títulos no portal do
IFMG www.ifmg.edu.br

A partir de
01/04/2022  Recurso a ser encaminhado para o e-mail da Comissão

Organizadora conforme item 10 deste Edital.

A partir de
05/04/2022 A partir de 09h00

Publicação do Resultado Final da Prova de Títulos e 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

A partir de
07/04/2022

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
11/04/2022 A partir de 09h00 Resultado Preliminar da Prova de Desempenho Didático.

A partir de
12/04/2022  Prazo de recurso a ser encaminhado para o e-mail da Comissão

Organizadora conforme item 10 deste Edital

A partir de
15/04/2022 A partir de 09h00 Publicação do Resultado Final e homologação 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

14/02/2022
a
28/02/2022

De 00h00 do dia 14/02/2022 as
  23h59min do dia  28/02/2022

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

14/02/2022
a
21/02/2022

De 00h00 do dia 14/02/2022 as
  23h59min do dia 21/02/2022

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

23/02/2022 A partir das 08h00 Divulgação da lista de pedidos de isenção deferidos e
indeferidos no portal www.ifmg.edu.br

01/03/2022 Conforme expediente bancário Último dia para pagamento da GRU da taxa de inscrição

http://www.ifmg.edu.br/
http://www.ifmg.edu.br/
http://www.ifmg.edu.br/
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07/03/2022 A partir das 08h00 Divulgação da lista preliminar de inscrições deferidas e retirada
do comprovante definitivo de inscrição no
portal www.ifmg.edu.br

14/03/2022
a
18/03/2022

De 00h00 do dia 14/03/2022 a
23h59min do dia 18/03/2022

Envio de documentos da Prova de Prova de Títulos para o e-
mail concursos.congonhas@ifmg.edu.br

28/03/2022
a
30/03/2022

 Avaliação dos documentos apresentados para a Prova de
Títulos.

A partir de
31/03/2022  Resultado Preliminar da Prova de Títulos no portal do

IFMG www.ifmg.edu.br

A partir de
01/04/2022  Recurso a ser encaminhado para o e-mail da Comissão

Organizadora conforme item 10 deste Edital.

A partir de
04/04/2022 A partir de 09h00

Publicação do Resultado Final da Prova de Títulos e Divulgação
de dias e horários das provas didáticas de cada candidato, no
portal do IFMG www.ifmg.edu.br

07/04/2022
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
08/04/2022 A partir de 14h00 Resultado Preliminar da Prova de Desempenho Didático.

A partir de
11/04/2022  Prazo de recurso a ser encaminhado para o e-mail da Comissão

Organizadora conforme item 10 deste Edital

A partir de
12/04/2022 A partir de 09h00 Publicação do Resultado Final e homologação do Processo

Seletivo.

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