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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Betim
Direção Geral

 Rua Itamarati, 140 - CEP 32677-564 - Betim - MG
(31)3532-5930  - www.ifmg.edu.br

EDITAL 18/2019
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO
RETIFICAÇÃO 01

 
O DIRETOR GERAL PRO-TEMPORE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS – CAMPUS BETIM, nomeado pela Portaria IFMG nº 441, de
14/05/2018, publicada no DOU de 16/05/2018, Seção 2, pág. 23, e no uso das atribuições que lhe são pela
Portaria IFMG nº 475 de 6 de abril de 2016, publicada no DOU de 15/04/2016, Seção 2, pág. 17, retificada
pela Portaria IFMG nº 805, de 4 de julho de 2016, publicada no DOU de 6 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 de processo seletivo simplificado para contratação de PROFESSOR SUBSTITUTO
N° 18 de 25 de junho de 2019 publicado no Diário Oficial da União - seção 3 de número 121 no dia 26 de
junho de 2019, de acordo com o que se segue:
Onde se lê:
9.2.2. O candidato deverá entregar a documentação referente aos títulos no dia do sorteio da ordem de
apresentação das provas de desempenho didático à Comissão Organizadora no local citado no subitem 1.5.
Será exigida a apresentação dos seguintes documentos, os quais devem armazenados em envelope
devidamente identificado com nome, número de inscrição nesta ordem:
Leia-se:
9.2.2. O candidato deverá entregar a documentação referente aos títulos no dia do sorteio da ordem de
apresentação das provas de desempenho didático à Comissão Organizadora no local citado no subitem
1.5. Será exigida a apresentação dos seguintes documentos autenticados em cartório, por órgãos
públicos ou por servidores públicos do IFMG, os quais devem armazenados em envelope devidamente
identificado com nome, número de inscrição nesta ordem:
Onde se lê:
9.2.2.2 Os candidatos que desejarem autenticar os documentos junto à Comissão Organizadora poderá fazê-
lo no dia 12/07/2019 dia do sorteio da ordem de apresentação das Provas de Desempenho didático conforme
citado no item 8.1.2.1.
Leia-se:
9.2.2.2 Os candidatos que desejarem autenticar os documentos junto à Comissão Organizadora poderá fazê-
lo no dia 12/07/2019 dia do sorteio dos temas das Provas de Desempenho didático conforme citado no
item 8.1.2. no horário de 08:00 as 11:40 e de 13:00 as 17:00 na Coordenação de Gestão de Pessoas do
IFMG Campus Betim.

Betim, 24 de junho de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Welinton La Fontaine Lopes, Diretor(a) Geral Pro
Tempore, em 12/07/2019, às 09:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando
o código verificador 0360833 e o código CRC EBF51219.
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