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EDITAL N° 05/2022

RETIFICAÇÃO Nº 01
 
 

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE MINAS GERAIS – IFMG-CAMPUS SABARÁ, Prof. Daniel Neves Rocha, nomeado pela Portaria
IFMG no 1.176 de 20/09/2019, publicada no DOU de 23/09/2019, Edição 184, Seção 2, pág. 30, 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,, conforme
disposições a seguir, Resolve
Retificar o Edital  05/2022 conforme itens abaixo:
 
 
Onde se lê:
2.2.1.1 O candidato deverá encaminhar no período de 00h01 até 23h59 do dia 28/02/2022 (horário oficial
de Brasília/DF) para o endereço eletrônico concursos.sabara@ifmg.edu.br um único e-mail contendo os
seguintes documentos:
Documento de identificação com foto recente digitalizado (o mesmo documento informado no ato da
inscrição)
II. Histórico Escolar ou Ficha Acadêmica emitido pela instituição de ensino com informação do período
em que está matriculado;
III. Currículo em formato PDF contendo os seguintes elementos:
a) Dados pessoais e contatos (obrigatório);
b) Formação acadêmica (obrigatório);
c) Nível de conhecimento de informática: Microsoft Word, Excel e PowerPoint, Internet e demais se
houver (incluindo programa de criação e edição) (obrigatório);
d) Experiências profissionais (se houver) com documentação comprobatória;
e) Atividades Extracurriculares na área (se houver) com documentação comprobatória;
Parágrafo único: Todas as atividades mencionadas no currículo relativas aos itens “d” e “e” deverão ser
atestadas mediante a apresentação de documento comprobatório, como Carteira de Trabalho, certificados
ou outros documentos. A(s) experiência(s) profissional(is) e atividade(s) extracurricular(es) que não
for(em) comprovada(s), não terão pontuação(ões) contabilizada(s) neste processo seletivo.
Leia-se:

Boletim de Serviço Eletrônico em 02/03/2022 



2.2.1.1 O candidato deverá encaminhar no período de 00h01 até 23h59 do dia 25/03/2022 (horário
oficial de Brasília/DF) para o endereço eletrônico concursos.sabara@ifmg.edu.br um único e-mail
contendo os seguintes documentos:
Documento de identificação com foto recente digitalizado (o mesmo documento informado no ato da
inscrição)
II. Histórico Escolar ou Ficha Acadêmica emitido pela instituição de ensino com informação do período
em que está matriculado;
III. Currículo em formato PDF contendo os seguintes elementos:
a) Dados pessoais e contatos (obrigatório);
b) Formação acadêmica (obrigatório);
c) Nível de conhecimento de informática: Microsoft Word, Excel e PowerPoint, Internet e demais se
houver (incluindo programa de criação e edição) (obrigatório);
d) Experiências profissionais (se houver) com documentação comprobatória;
e) Atividades Extracurriculares na área (se houver) com documentação comprobatória;
Parágrafo único: Todas as atividades mencionadas no currículo relativas aos itens “d” e “e” deverão ser
atestadas mediante a apresentação de documento comprobatório, como Carteira de Trabalho, certificados
ou outros documentos. A(s) experiência(s) profissional(is) e atividade(s) extracurricular(es) que não
for(em) comprovada(s), não terão pontuação(ões) contabilizada(s) neste processo seletivo.
 
Onde se lê:
2.2.1.2 O envio da documentação completa listada no item 2.2.1.1 é parte obrigatória para a inscrição. Os
candidatos que não enviarem os documentos no período de  00h01 até 23h59 do dia 28/02/2022,
considerado o dia e o horário de envio do e-mail, serão eliminados automaticamente deste processo. Não
nos responsabilizamos por endereços incorretos de destinatários, e-mails entregues sem anexo e/ou e-mails
que forem entregues fora do prazo.
Leia-se:
2.2.1.2 O envio da documentação completa listada no item 2.2.1.1 é parte obrigatória para a inscrição. Os
candidatos que não enviarem os documentos no período de  00h01 até 23h59 do dia 25/03/2022,
considerado o dia e o horário de envio do e-mail, serão eliminados automaticamente deste processo.
Não nos responsabilizamos por endereços incorretos de destinatários, e-mails entregues sem anexo e/ou e-
mails que forem entregues fora do prazo.
 
Onde-se lê:
10 – CRONOGRAMA

EVENTO DATA LOCAL

Período de Inscrição no site
IFMG 14/02 a 23/02/2022 www.ifmg.edu.br

Divulgação da lista de
inscritos

A partir de
24/02/2022 www.ifmg.edu.br

Encaminhamento dos
documentos conforme item
2.2.1.1

00h01 até 23h59 do
dia 28/02/2022
(horário oficial de
Brasília/DF)

e-mail concursos.sabara@ifmg.edu.br

Resultado preliminar da
análise curricular (1ª etapa)

A partir do dia
03/03/2022

www.ifmg.edu.br

http://www.ifmg.edu.br/
http://www.ifmg.edu.br/
http://www.ifmg.edu.br/


Recurso
Prazo de até 24
horas da divulgação
do resultado

O recurso deve ser enviado para a Comissão
Organizadora Local do IFMG Campus Sabará,
através do e-mail concursos.sabara@ifmg.edu.br

Divulgação do resultado
final da análise curricular

Dois dias úteis após
o prazo final da
interposição do
recurso

Site do IFMG (www.ifmg.edu.br)

Divulgação dos nomes dos
candidatos com dias e
horários das entrevistas
virtuais

A partir do dia
11/03/2022 Site do IFMG (www.ifmg.edu.br)

Divulgação do resultado
preliminar (1ª etapa + 2ª
etapa)

A partir do dia
21/03/2022 Site do IFMG (www.ifmg.edu.br)

Recurso
Prazo de até 24
horas da divulgação
do resultado

O recurso deve ser enviado para a Comissão
Organizadora Local do IFMG Campus Sabará,
através do e-mail concursos.sabara@ifmg.edu.br

Divulgação do resultado
final

A partir de
24/03/2022 Site do IFMG (www.ifmg.edu.br)

 
Leia-se
 
10 – CRONOGRAMA
 

EVENTO DATA LOCAL

Período de Inscrição no site
IFMG 14/02 a 22/03/2022 www.ifmg.edu.br

Divulgação da lista de
inscritos

A partir de
23/03/2022 www.ifmg.edu.br

Encaminhamento dos
documentos conforme item
2.2.1.1

00h01 até 23h59 do
dia 25/03/2022
(horário oficial de
Brasília/DF)

e-mail concursos.sabara@ifmg.edu.br

Resultado preliminar da
análise curricular (1ª etapa)

A partir do dia
30/03/2022 www.ifmg.edu.br

Recurso 31/03/2022

O recurso deve ser enviado para a Comissão
Organizadora Local do IFMG Campus
Sabará, através do e-mail
concursos.sabara@ifmg.edu.br

Divulgação do resultado
final da análise curricular 04/04/2022 Site do IFMG (www.ifmg.edu.br)

http://www.ifmg.edu.br/
http://www.ifmg.edu.br/
http://www.ifmg.edu.br/
http://www.ifmg.edu.br/
http://www.ifmg.edu.br/
http://www.ifmg.edu.br/
http://www.ifmg.edu.br/
http://www.ifmg.edu.br/


Divulgação dos nomes dos
candidatos com dias e
horários das entrevistas
virtuais

A partir do dia
04/04/2022

Site do IFMG (www.ifmg.edu.br)

Divulgação do resultado
preliminar (1ª etapa + 2ª
etapa)

A partir do dia
07/04/2022 Site do IFMG (www.ifmg.edu.br)

Recurso

Prazo de até 24
horas da
divulgação do
resultado

O recurso deve ser enviado para a Comissão
Organizadora Local do IFMG Campus
Sabará, através do e-mail
concursos.sabara@ifmg.edu.br

Divulgação do resultado
final

A partir de
11/04/2022 Site do IFMG (www.ifmg.edu.br)

 
Daniel Neves Rocha 

Diretor do Campus Sabará 
Instituto Federal Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais.

Sabará, 02 de março de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Daniel Neves Rocha, Diretor(a) Geral - Campus Sabará,
em 02/03/2022, às 14:01, 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 1107719 e o código CRC 987962B1.
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