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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO
 

RETIFICAÇÃO 2
 

 

O DIRETOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS – IFMG CAMPUS AVANÇADO ARCOS ,
Professor Charles Martins Diniz, nomeado pela Portaria 181 de 11 de fevereiro de
2020, publicada no DOU de 13 de fevereiro de 2020, seção 2, pág. 26, 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 n° 805, de 04 de julho de 2016, publicada no DOU de 06 de julho,
seção 2, pág.22. Considerando a Portaria n° 1078 de 27 de setembro de 2016,
publicada no DOU de 04 de outubro de 2016, seção 2, pág. 20, considerando a Lei
nº 7.485/2011, o Decreto nº 9.739/2019, a Instrução Normativa nº 19/2019, torna
pública a RETIFICAÇÃO no referido edital, conforme o que se segue.
 
Onde se lê:
 
8.1.7. Todos os candidatos, independentemente do dia agendado para a Prova de
Desempenho Didático, deverão entregar todo o material de forma digital: plano de
aula, slides e outros documentos ou arquivos a serem utilizados durante a
apresentação da Prova de Desempenho Didático e os documentos a serem
avaliados na Prova de Títulos, em arquivos separados, conforme abaixo:

Arquivo 1 – Prova de Desempenho Didático. O arquivo deverá conter
o plano de aula, os slides (se houver) e outros arquivos/materiais (se
houver) que serão utilizados pelo candidato em sua apresentação. Todos os
materiais deverão ser enviados em formato PDF.
Arquivo 2 – Prova de Títulos. De acordo com o Anexo IV, o candidato deverá
enviar cópias digitais em formato PDF dos documentos que serão pontuados
nesta etapa.

8.1.7.1. Ambos os arquivos (conforme subitem 8.1.7) deverão ser enviados à
Comissão Organizadora desse processo seletivo em um único e-mail para o
endereço concursos.arcos@ifmg.edu.br até o dia 25 de maio de 2022,
impreterivelmente. A Comissão Organizadora confirmará recebimento do(s)
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arquivo(s).
8.1.7.2. O candidato que não enviar os documentos constantes no subitem 8.1.7,
ou enviá-los fora do prazo especificado neste Edital, será excluído do presente
processo seletivo.
8.1.7.3. Não será admitida troca ou complementação de documentação fora do
prazo previsto no cronograma deste Edital, sendo da inteira responsabilidade do
candidato a conferência dos documentos contidos nos dois arquivos antes que
estes sejam enviados à Comissão Organizadora.
8.1.7.3.1. Os documentos enviados pelo candidato no Arquivo 1 (subitem 8.1.7)
serão avaliados pela Banca Examinadora e deverão ser os mesmos utilizados pelo
candidato no dia da Prova de Desempenho Didático, não sendo permitida qualquer
alteração (leiaute, forma, conteúdo) da versão anteriormente enviada.
 
LEIA-SE:
8.1.7. Todos os candidatos com inscrição deferida deverão apresentar o plano de
aula e outros materiais para a aula ao presidente da Comissão Examinadora, no
dia da Prova de Desempenho Didático (27/05/2022). Os documentos
comprobatórios (originais e cópia) para a Prova de Títulos deverão ser entregues à
Comissão Organizadora no dia da Prova de Desempenho Didático (27/05/2022),
em até 1 (uma) hora após a finalização da sua apresentação perante a Comissão
Examinadora.
 
Onde se lê:
9. CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO
9.1. O processo seletivo simplificado será realizado conforme o cronograma
constante no Quadro 4.

Quadro 4: Cronograma de realização do processo seletivo simplificado

Data Horário Procedimento
 

09 a 22 de maio de
2022

De 00h00min do
dia 09/05/2022 às
23h59min do dia
22/05/2022

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

09 a 15 de maio de
2022

De 00h00min do
dia 09/05/2022 às
23h59min do dia
15/05/2022

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

A partir do dia 16 de
maio de 2022

A partir das
08h00min

Divulgação da lista de pedidos de
isenção deferidos e indeferidos no
portal www.ifmg.edu.br/portal/concursos

Conforme Último dia para pagamento da GRU da
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23 de maio de 2022 expediente
bancário

Último dia para pagamento da GRU da
taxa de inscrição

A partir do dia 25 de
maio de 2022

A partir das
08h00min

Divulgação da lista de inscrições
deferidas e retirada do comprovante
definitivo de inscrição no
portal www.ifmg.edu.br/portal/concursos

Primeiro dia útil após a
divulgação da lista de
inscrições deferidas

- Recurso contra indeferimento de
inscrição.

Até o dia 25 de maio de
2022

Até às 23h59min
do dia 25 de maio
de 2022

Envio de documentos da Prova de
Desempenho Didático e da Prova de
Títulos para e-mail da Comissão
Organizadora conforme item 8.1.7 deste
Edital e seus subitens

26 de maio de 2022 A partir de
09h00min

Divulgação de dias e horários das provas
didáticas de cada candidato por ordem
de número de inscrição, no
portal www.ifmg.edu.br/portal/concursos.

27 de maio de 2022 Conforme
cronograma

Realização das Provas de Desempenho
Didático, conforme cronograma
disponível no
portal www.ifmg.edu.br/portal/concursos

A partir do dia 27 de
maio de 2022 -

Realização da conferência da
documentação entregue pelos
candidatos para a Prova de Títulos,
etapa conduzida apenas pelos membros
da Comissão Examinadora.

A partir do dia 27 de
maio de 2022 -

Resultados Preliminares da Prova de
Desempenho Didático e da Prova de
Títulos

Primeiro dia útil após a
divulgação dos
resultados preliminares
da Prova de
Desempenho Didático e
da Prova de Títulos

De 00h00 às
23h59min do
primeiro dia útil
após a divulgação
do resultado
preliminar

Recurso a ser encaminhado para o e-
mail da Comissão Organizadora,
conforme orientações constantes nos
subitens 10.3.1 e 10.3.2 deste Edital

Após a análise e Publicação do Resultado Final do
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resposta aos recursos
impetrados

- Processo Seletivo Simplificado objeto
deste Edital.

 

LEIA-SE:

9. CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO

9.1. O processo seletivo simplificado será realizado conforme o cronograma
constante no Quadro 4.

Quadro 4: Cronograma de realização do processo seletivo simplificado

Data Horário Procedimento
 

09 a 22 de maio de
2022

De 00h00min do
dia 09/05/2022 às
23h59min do dia
22/05/2022

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

09 a 15 de maio de
2022

De 00h00min do
dia 09/05/2022 às
23h59min do dia
15/05/2022

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

A partir do dia 16 de
maio de 2022

A partir das
08h00min

Divulgação da lista de pedidos de
isenção deferidos e indeferidos no
portal www.ifmg.edu.br/portal/concursos

23 de maio de 2022
Conforme
expediente
bancário

Último dia para pagamento da GRU da
taxa de inscrição

A partir do dia 25 de
maio de 2022

A partir das
08h00min

Divulgação da lista de inscrições
deferidas e retirada do comprovante
definitivo de inscrição no
portal www.ifmg.edu.br/portal/concursos

Primeiro dia útil após a
divulgação da lista de
inscrições deferidas

- Recurso contra indeferimento de
inscrição.

26 de maio de 2022 A partir de
09h00min

Divulgação de dias e horários das provas
didáticas de cada candidato por ordem
de número de inscrição, no
portal www.ifmg.edu.br/portal/concursos.
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27 de maio de 2022 -

Entrega de documentos da Prova de
Desempenho Didático e da Prova de
Títulos para o presidente da Comissão
Examinadora e para a Comissão
Organizadora, respectivamente

27 de maio de 2022 Conforme
cronograma

Realização das Provas de Desempenho
Didático, conforme cronograma
disponível no
portal www.ifmg.edu.br/portal/concursos

A partir do dia 27 de
maio de 2022 -

Realização da conferência da
documentação entregue pelos
candidatos para a Prova de Títulos,
etapa conduzida apenas pelos membros
da Comissão Examinadora.

A partir do dia 27 de
maio de 2022 -

Resultados Preliminares da Prova de
Desempenho Didático e da Prova de
Títulos

Primeiro dia útil após a
divulgação dos
resultados preliminares
da Prova de
Desempenho Didático e
da Prova de Títulos

De 00h00 às
23h59min do
primeiro dia útil
após a divulgação
do resultado
preliminar

Recurso a ser encaminhado para o e-
mail da Comissão Organizadora,
conforme orientações constantes nos
subitens 10.3.1 e 10.3.2 deste Edital

Após a análise e
resposta aos recursos
impetrados

-
Publicação do Resultado Final do
Processo Seletivo Simplificado objeto
deste Edital.

 

Documento assinado eletronicamente por Charles Martins Diniz, Diretor
Geral, em 26/05/2022, às 12:08, 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
1206537 e o código CRC C2A5E533.
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