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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

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

Seção de Assuntos Institucionais
 Rodovia MGC 262, Km 10 - Bairro Sobradinho - CEP 34590-390 - Sabará - MG

3136741555  - www.ifmg.edu.br

 
EDITAL Nº24/2022

RETIFICAÇÃO Nº 01
 
 

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE MINAS GERAIS - CAMPUS SABARÁ, nomeado pela portaria nº 1.176 de 20 de Setembro de
2019, publicada no DOU de 23 de Setembro de 2019, Edição 184, Seção 2, página 30 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,
 
RESOLVE:
 
Retificar o Edital 24/2022 conforme segue:
 

Onde se lê:

"3.14. A lista final de inscrições deferidas será divulgada no portal www.ifmg.edu.br a partir de 14/06/2022.
"

 Leia-se:

"3.14. A lista final de inscrições deferidas será divulgada no portal www.ifmg.edu.br a partir de 15/06/2022."

 

 

Onde se lê:

"8.1.1 A 1ª Etapa de Prova de Títulos, será de caráter classificatório e eliminatório, e sua avaliação ocorrerá
em 15/06/2022. "

 Leia-se:

 "8.1.1 A 1ª Etapa de Prova de Títulos, será de caráter classificatório e eliminatório, e sua avaliação ocorrerá
em 20/06/2022."

 

Boletim de Serviço Eletrônico em 26/05/2022 
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Onde se lê:

"8.1.2 A 2ª Etapa de Prova de Desempenho Didático será de caráter classificatório e eliminatório, e será
realizada a partir de 21/06/2022."

 Leia-se:

"8.1.2 A 2ª Etapa de Prova de Desempenho Didático será de caráter classificatório e eliminatório, e será
realizada a partir de 24/06/2022."

 

Onde se lê:

"8.1.2 A 2ª Etapa de Prova de Desempenho Didático será de caráter classificatório e eliminatório, e será
realizada a partir de 21/06/2022. "

 Leia-se:

"8.1.2 A 2ª Etapa de Prova de Desempenho Didático será de caráter classificatório e eliminatório, e será
realizada a partir de 24/06/2022."

 

 

Onde se lê:

  "8.2.1.1 Os títulos deverão ser entregues à Comissão Examinadora por e-mail, entre 00h00min às 23h59min
do dia 15/06/2022. 

  8.2.1.2 O candidato deverá encaminhar, em e-mail único, para o endereço concursos.sabara@ifmg.edu.br,
impreterivelmente entre 00h00min às 23h59min do dia 15/06/2022: 

    a) Barema de avaliação da prova de títulos preenchido (ANEXO IV); 

    b) Declaração de documentos entregues (ANEXO V), devidamente assinada pelo candidato. Será aceita
assinatura por certificado digital. 

    c) Documentos de comprovação da pontuação no Barema; "

 Leia-se:

 " 8.2.1.1 Os títulos deverão ser entregues à Comissão Examinadora por e-mail, entre 00h00min às 23h59min
do dia 17/06/2022. 

8.2.1.2 O candidato deverá encaminhar, em e-mail único, para o endereço concursos.sabara@ifmg.edu.br,
impreterivelmente entre 00h00min às 23h59min do dia 17/06/2022:

    a) Barema de avaliação da prova de títulos preenchido (ANEXO IV); 

    b) Declaração de documentos entregues (ANEXO V), devidamente assinada pelo candidato. Será aceita
assinatura por certificado digital. 

   c) Documentos de comprovação da pontuação no Barema;"
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Onde se lê:

Quadro IV: Cronograma de realização do processo seletivo simplificado 

Data Horário Procedimento

24/05/2022

a

06/06/2022

De 00h00 do dia 24/05
às 23h59min do dia
06/06/2022

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

24/05/2022
a

30/05/2022 

De 00h00 do dia 24/05
às 23h59min do dia
30/05/2022

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

31/05/2022 A partir das 08h00 Divulgação da lista de pedidos de isenção deferidos e indeferidos no
portal www.ifmg.edu.br

07/06/2022 Conforme expediente
bancário Último dia para pagamento da GRU da taxa de inscrição

13/06/2022 A partir das 08h00 Divulgação da lista preliminar de inscrições deferidas e retirada do
comprovante definitivo de inscrição no portal www.ifmg.edu.br

13/06/2022 De 00h00 às 23h59min
do dia 13/06/2022 Recurso contra indeferimento de inscrição.

14/06/2022

 
A partir das 08h00 

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

15/06/2022 De 00h00 às 23h59min
do dia 15/06/2022 

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

15/06/2022  Avaliação dos documentos apresentados para a Prova de Títulos.

17/06/2022 A partir das 08h00 do
dia 17/06/2022 Resultado Preliminar da Prova de Títulos

 

17/06/2022
De 00h00 às 23h59 do
dia 17/06/2022

Recurso a ser encaminhado para o e-mail da Comissão Organizadora
(concursos.sabara@ifmg.edu.br) conforme item 10 deste Edital



26/05/2022 11:17 SEI/IFMG - 1205885 - Retificação de Edital

https://sei.ifmg.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1364855&infra_siste… 4/6

20/06/2022 A partir de 09h00 Publicação do Resultado Final da Prova de Títulos

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 

21/06/2022
Dia 21/06/2022 a
partir das 09 h 00 min

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

A partir de 

22/06/2022
A partir de 15h00min Resultado Preliminar da Prova de Desempenho Didático.

23/06/2022 De 00h00 às 23h59 do
dia 23/06/2022

Prazo de recurso a ser encaminhado para o e-mail da Comissão
Organizadora (concursos.sabara@ifmg.edu.br) conforme item 10
deste Edital

A partir de 

24/06/2022
A partir de 09h00min Publicação do Resultado Final do Processo Seletivo.

 

Leia-se:

Quadro IV: Cronograma de realização do processo seletivo simplificado 

Data Horário Procedimento

24/05/2022

a

06/06/2022

De 00h00 do dia 24/05
às 23h59min do dia
06/06/2022

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

24/05/2022
a

30/05/2022 

De 00h00 do dia 24/05
às 23h59min do dia
30/05/2022

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

31/05/2022 A partir das 08h00 Divulgação da lista de pedidos de isenção deferidos e indeferidos no
portal www.ifmg.edu.br

07/06/2022 Conforme expediente
bancário Último dia para pagamento da GRU da taxa de inscrição
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13/06/2022 A partir das 08h00 Divulgação da lista preliminar de inscrições deferidas e retirada do
comprovante definitivo de inscrição no portal www.ifmg.edu.br

14/06/2022 De 00h00 às 23h59min
do dia 14/06/2022 Recurso contra indeferimento de inscrição.

15/06/2022

 
A partir das 08h00 

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

17/06/2022 De 00h00 às 23h59min
do dia 17/06/2022 

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

20/06/2022  Avaliação dos documentos apresentados para a Prova de Títulos.

21/06/2022 A partir das 08h00 do
dia 21/06/2022 Resultado Preliminar da Prova de Títulos

 

22/06/2022
De 00h00 às 23h59 do
dia 22/06/2022

Recurso a ser encaminhado para o e-mail da Comissão Organizadora
(concursos.sabara@ifmg.edu.br) conforme item 10 deste Edital

23/06/2022 A partir de 09h00 do
dia 23/06/2022

Publicação do Resultado Final da Prova de Títulos

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 

24/06/2022
Dia 24/06/2022 a
partir das 09 h 00 min

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

A partir de 

27/06/2022
A partir de 15h00min Resultado Preliminar da Prova de Desempenho Didático.

28/06/2022 De 00h00 às 23h59 do
dia 28/06/2022

Prazo de recurso a ser encaminhado para o e-mail da Comissão
Organizadora (concursos.sabara@ifmg.edu.br) conforme item 10
deste Edital

A partir de 

29/06/2022
A partir de 09h00min
do dia 29/06/2022 Publicação do Resultado Final do Processo Seletivo.
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Sabará, 25 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Daniel Neves Rocha, Diretor(a) Geral - Campus Sabará,
em 25/05/2022, às 17:07, 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 1205885 e o código CRC F8D7ECFA.
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