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EDITAL Nº 068/2014 – CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS 

RETIFICAÇÃO Nº 01 

 

O EDITAL nº 068 de 30 de abril de 2014 - CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E  

TÍTULOS, publicado no DOU nº 82, de 02 de maio de 2014, na seção 3, página 47, fica 

retificado conforme se segue:  

 

Onde se lê: 

12.2. O candidato poderá interpor recurso em relação às Provas Objetiva, de 

Desempenho Didático e de Títulos, pessoalmente, por terceiro com procuração 

específica para tal, ou por meio de Sedex com AR (Aviso de Recebimento) à Comissão 

Organizadora do Concurso, desde que devidamente fundamentado e seguindo o 

formulário do ANEXO IV. O candidato terá o prazo de 2 (dois) dias úteis da 

divulgação dos resultados para protocolizar o recurso, nos horários de 8h às 11h e de 

14h às 17h, no Gabinete da Diretoria-Geral do Campus Bambuí do IFMG, situado na 

Fazenda Varginha, Km 5 da Rodovia Bambuí/Medeiros, Bambuí, Minas Gerais. No 

caso de recurso via Sedex, será considerada a data de protocolo nos Correios para fins 

de cômputo do prazo recursal. 

Leia-se: 

12.2. O candidato poderá interpor recurso em relação às Provas Objetiva, de 

Desempenho Didático e de Títulos, pessoalmente, por terceiro com procuração 

específica para tal, ou por meio de Sedex com AR (Aviso de Recebimento) à Comissão 

Organizadora do Concurso, desde que devidamente fundamentado e seguindo o 

formulário do ANEXO IV. O candidato terá o prazo de 2 (dois) dias úteis da 

divulgação dos resultados para protocolizar o recurso, nos horários de 8h às 11h e de 

14h às 17h, no Gabinete da Diretoria-Geral do Campus Bambuí do IFMG, situado na 

Fazenda Varginha, Km 5 da Rodovia Bambuí/Medeiros, Bambuí, Minas Gerais. No 

caso de recurso via Sedex, os candidatos deverão, obrigatoriamente e dentro do prazo 

estabelecido para recursos (2 (dois) dias úteis da divulgação dos resultados), 

mandar para o e-mail cgrh.bambui@ifmg.edu.br o protocolo com o número do AR do 

envio de recurso contra os resultados das Provas Objetiva, de Desempenho Didático e 

de Títulos. Caso o candidato não envie o número do AR por e-mail dentro do prazo, 

mesmo existindo o recurso, este será desconsiderado. 

 

Belo Horizonte, 07 de maio de 2014. 
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