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EDITAL Nº 001/2020
RETIFICAÇÃO Nº 01

 
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE MINAS GERAIS - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES, nomeado pela Portaria IFMG nº
1.331, 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, Seção2,
pág.20; e pela Portaria IFMG nº 1174, de 20 de setembro de 2019, publicada no DOU de 23 de setembro
de 2019, Seção 2, pág.29, e Termo de Posse do dia 24/10/2019, torna pública a retificação nº 01 ao
EDITAL Nº 001/2020 , 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:
2.4. Para firmar contrato como Professor Substituto o candidato não poderá ser ocupante de cargo efetivo,
integrante das carreiras de magistério de que tratam as leis federais nº 7596/87, Lei 8745/93 e alterações
posteriores, e Lei 9.849/99 e não ter sido Professor Substituto em Instituições Federais de Ensino Superior
ou tenha trabalhado, com contrato temporário, em outro órgão federal, nos últimos 24 (vinte e quatro)
meses anteriores à data de assinatura de admissão.
 Leia-se:
2.4. Para firmar contrato como Professor Substituto o candidato não poderá:

I - não poderá ser ocupante de cargo efetivo, integrante das carreiras de magistério de que tratam as leis
federais nº 7596/87, Lei 8745/93 e alterações posteriores

II - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato;

III - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em
comissão ou função de confiança;

IV - ser novamente contratado, com fundamento no disposto nesta Lei, antes de decorrido o prazo de 24
(vinte e quatro) meses, contado da data de encerramento de seu contrato anterior, exceto nas hipóteses em
que a contratação seja precedida de processo seletivo simplificado de provas ou de provas e títulos.

Governador Valadares, 13 de março de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Willerson Custodio da Silva, Diretor(a) Geral, em
13/03/2020, às 14:48, 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
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informando o código verificador 0530030 e o código CRC 547F6ABC.
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