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EDITAL Nº 003/2016 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

PROFESSOR SUBSTITUTO - ITABIRITO 

RETIFICAÇÃO Nº 01  

 

 

O EDITAL nº 003 de 19 de janeiro de 2016 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – 

PROFESSOR SUBSTITUTO, publicado no DOU nº 14, de 21 de janeiro de 2016, na seção 3, 

página 58, fica retificado conforme se segue:  

 

Onde se lê: 

 

Quadro I: Especificação das vagas e habilitação mínima exigida  

ÁREA DE 

ATUAÇÃO 
Nº DE 

VAGAS 

JORNADA DE 
TRABALHO 

(Horas 

Semanais) 

HABILITAÇÃO EXIGIDA 

Eletricidade e 

Eletrônica* 
* O candidato 

aprovado poderá 

ministrar aulas das 

disciplinas que 

compõe o núcleo de 

Eletricidade, com 

todas subáreas e 

afins, bem como 

disciplinas que 

compõem o eixo 

básico das 

Engenharias, como 

Cálculo e Física 

01 40 horas 

Graduação em Engenharia Elétrica; ou 
Graduação em Engenharia Eletrônica; ou 
Graduação em Engenharia de Controle e 

Automação; 

 

Quadro V: Cronograma de realização do processo seletivo simplificado  

04/02/2016 10h00min 
Sorteio do tema de apresentação da Prova  

Didática (presença facultativa) 

04/02/2016 09h00min 
Sorteio da ordem de apresentação (presença 

obrigatória) 
Início da Prova Didática (presença obrigatória) 
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6.1.4. A ordem de apresentação dos candidatos na Prova Didática será definida por sorteio 

realizado no horário previsto para o início da prova, conforme item 6.1.1, sendo obrigatória a 

presença de todos os candidatos.  

6.1.5. Todos os candidatos, inclusive os que ficarem para apresentação no dia seguinte, caso 

ocorra, deverão entregar todo o material (físico e virtual) a ser utilizado na sua Prova Didática, 

imediatamente após a realização do sorteio da ordem de apresentação. O plano de aula deverá ser 

entregue em 3 (três) vias, sendo uma para cada examinador. 

8.3.2. Conforme o Anexo VII, encaminhando-o via SEDEX à Comissão Organizadora do 

Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 003/2016, no endereço: Rua José Benedito, 

nº 139 – Bairro Santa Efigênia – Itabirito/MG – Cep: 35.450-000, com data de postagem limite 

até o primeiro dia útil posterior à divulgação de cada resultado. O candidato que optar pelo 

envio postal se compromete a encaminhar um email para o endereço eletrônico 

concursos.formiga@ifmg.edu.br até o horário de 23h59min do primeiro dia útil posterior à 

divulgação de cada resultado; ou 

 

8.4. A solicitação de vista às provas e baremas poderá ser feita pelo candidato, pessoalmente, à 

Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 003/2016, no 

IFMG Campus Formiga, endereço: Rua José Benedito, nº 139 – Bairro Santa Efigênia – 

Itabirito/MG, até o horário de 16h30min do primeiro dia útil posterior à divulgação de cada 

resultado. O prazo para interposição de recurso não será alterado. 

 
Leia-se: 

 

Quadro I: Especificação das vagas e habilitação mínima exigida  

ÁREA DE 

ATUAÇÃO 
Nº DE 

VAGAS 

JORNADA DE 
TRABALHO 

(Horas 

Semanais) 

HABILITAÇÃO EXIGIDA 

Eletricidade e 

Eletrônica* 
* O candidato 

aprovado poderá 

ministrar aulas das 

disciplinas que 

compõe o núcleo de 

Eletricidade, com 

todas subáreas e 

afins, bem como 

disciplinas que 

compõem o eixo 

básico das 

Engenharias, como 

Cálculo e Física 

01 40 horas 

Graduação em Engenharia Elétrica; ou 
Graduação em Engenharia Eletrônica; ou 
Graduação em Engenharia de Controle e 

Automação; 

Automação e 

Controle e 

Eletrônica* 
* O candidato 

aprovado poderá 

ministrar aulas das 

disciplinas que 

compõe o núcleo de 

Eletrônica e 

Automação e 

Controle, com todas 

subáreas e afins, 

bem como 

disciplinas que 

compõem o eixo 

básico das 

01 40 horas 

Graduação em Engenharia Elétrica; ou 

Graduação em Engenharia Eletrônica; ou 

Graduação em Engenharia de Controle e 

Automação; 
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Engenharias, como 

Cálculo e Física 

 

Quadro V: Cronograma de realização do processo seletivo simplificado  

04/02/2016 10h00min 
Sorteio do tema de apresentação da Prova  

Didática e sorteio da ordem de 

apresentação(presença facultativa) 

05/02/2016 09h00min Início da Prova Didática  

 

6.1.4. A ordem de apresentação dos candidatos na Prova Didática será definida por sorteio, com 

presença facultada aos candidatos, às 10h00min (dez horas) do dia 04 de fevereiro de 2016, no 

Registro Acadêmico (2o. piso) do Campus Avançado Itabirito.  

 

6.1.5. O Candidato deverá entregar um plano de aula em 3 (três) vias, sendo uma para cada 

examinador, no início da realização de sua prova didática. 

 

8.3.2. Conforme o Anexo VII, encaminhando-o via SEDEX à Comissão Organizadora do 

Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 003/2016, no endereço: Rua José Benedito, 

nº 139 – Bairro Santa Efigênia – Itabirito/MG – Cep: 35.450-000, com data de postagem limite 

até o primeiro dia útil posterior à divulgação de cada resultado. O candidato que optar pelo 

envio postal se compromete a encaminhar um email para o endereço eletrônico 

gabinete.itabirito@ifmg.edu.br até o horário de 23h59min do primeiro dia útil posterior à 

divulgação de cada resultado; ou 

 

8.4. A solicitação de vista às provas e baremas poderá ser feita pelo candidato, pessoalmente, à 

Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 003/2016, no 

IFMG Campus Avançado Itabirito, endereço: Rua José Benedito, nº 139 – Bairro Santa Efigênia – 

Itabirito/MG, até o horário de 16h30min do primeiro dia útil posterior à divulgação de cada 

resultado. O prazo para interposição de recurso não será alterado. 

 

Belo Horizonte, 21 de janeiro de 2016. 

 

Professor Kléber Gonçalves Glória 

Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais 
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