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COMUNICADO No 02  

  

A comissão organizadora do concurso para professores visitantes do IFMG – campus Ribeirão das 

Neves edital n° 002/2017 torna pública a mudança de data e horário para o processo seletivo da 

área de direito. Destacamos que para a área de Eletroeletrônica, as datas e horários permanecem 

sem alteração. Tornando público que a partir da presente data, o concurso seguirá o seguinte 

cronograma: 

 

Cronograma de realização do processo seletivo simplificado  

  

Data  Horário  Procedimento  

29/11/2017 a 12/12/2017  -  Período de inscrições, exclusivamente no sítio www.ifmg.edu.br  

29/11/2017 a 05/12/2017  -  
Solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição, 

exclusivamente no sítio www.ifmg.edu.br  

08/12/2017  -  
Divulgação da lista de pedidos de isenção deferidos e indeferidos 

no sítio www.ifmg.edu.br  

13/12/2017    Último dia para pagamento da GRU da taxa de inscrição  

15/12/2017  -  
Divulgação da lista de inscrições deferidas e impressão do 

comprovante definitivo de inscrição no sítio www.ifmg.edu.br  

20/12/2017  08h00min  

Sorteio da ordem de apresentação oral de projeto da área de 

Eletroeletrônica 

Apresentação oral do projeto da área de Eletroeletrônica 

Entrega da documentação exigida no item 6.2 da área de 

Eletroeletrônica 

Análise do Curriculum Lattes da área de Eletroeletrônica 

21/12/2017 18h00min 

Sorteio da ordem de apresentação oral de projeto da área de 

Direito 

Apresentação oral do projeto da área de Direito 

Entrega da documentação exigida no item 6.2 da área de Direito 

Análise do Curriculum Lattes da área de Direito 

A partir de 21/12/2017  -  
Resultado Preliminar da Análise do Curriculum Lattes e 

avaliação da apresentação oral de projeto. 

1° dia útil após a publicação 

do Resultado preliminar da  
Análise do Curriculum Lattes  

-  
Prazo de recursos contra o Resultado Preliminar da Análise do  
Curriculum Lattes e avaliação da apresentação oral de projeto. 

A partir de 02/01/2018   

Resultado Final da Análise do Curriculum Lattes e avaliação da 

apresentação oral de projeto e Divulgação da Homologação do 

Resultado Final do Processo  
Seletivo para Professor Visitante. 

 

Ribeirão das Neves, 18 de dezembro de 2017. 


