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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 03/08/2021 | Edição: 145 | Seção: 3 | Página: 66

Órgão: Ministério da Educação/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais/Campus Governador

Valadares

EDITAL DE 2 DE AGOSTO DE 2021

RETIFICAÇÃO DOS EDITAL Nº 104 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019 RETIFICAÇÃO Nº 02 AO

EDITAL Nº 104/2019

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS,

no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto da Instituição, republicado com alterações no

Diário Oficial da União do dia 08/05/2018, Seção 1, Páginas 09 e 10, e pelo Decreto de 17 de setembro de

2019, publicado no DOU de 18 de setembro de 2019 Seção 2, página 01; resolve:

RETIFICAR o Edital nº 104 de 13 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial da União -

seção 3 do número 242 no dia 16 de dezembro de 2019, que rege o Concurso Público de provas e títulos

para o provimento de cargo público da carreira de Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, a ser

lotado no IFMG Campus Governador Valadares, de acordo com o que se segue:

Onde se lê:

2.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet e deverão ser efetuadas no portal

do IFMG a partir do dia 16/12/2019, até o dia 20/01/2020 (horário de Brasília) e em conformidade com o

item 3 do Edital de Normas Gerais nº 032/2021.

2.2 Os candidatos poderão solicitar a isenção, conforme os critérios do item 4 do Edital de

Normas Gerais nº 032/2021, no período de 16/12/2019 até o dia 31/12/2019.

3.1 As provas objetiva e dissertativa serão realizadas no dia 26 de abril de 2020, conforme

critérios dos subitens 9.3 e 9.4 do Edital de Normas Gerais nº 032/2021.

Leia-se:

2.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet e deverão ser efetuadas no portal

do IFMG a partir do dia 04/08/2021, até o dia 24/8/2021 (horário de Brasília) e em conformidade com o

item 3 do Edital de Normas Gerais nº 032/2021.

2.2 Os candidatos poderão solicitar a isenção, conforme os critérios do item 4 do Edital de

Normas Gerais nº 032/2021, no período de 04/08/2021 até o dia 13/08/2021

3.1 As provas objetiva e dissertativa serão realizadas no dia 07 de novembro de 2021, conforme

critérios dos subitens 9.3 e 9.4 do Edital de Normas Gerais nº 032/2021.

CRONOGRAMA RETIFICADO

DATA HORÁRIO/ LOCAL PROCEDIMENTO

04/08/2021 a

24/08/2021

A partir de 00h00min do dia

04/08/2021 até

23h59min do dia 24/08/2021

Período de inscrições exclusivamente na página

eletrônica: www.ifmg.edu.br/portal/concursos

04/08/2021 a

13/08/2021

A partir da 00h00min do dia

04/08/2021 até 23h59min do

dia 13/08/2021

Solicitação de isenção do pagamento da taxa de

inscrição exclusivamente na página eletrônica:

www.ifmg.edu.br/portal/concursos

A partir do dia

16/08/2021
A partir de 09h

Divulgação da lista de pedidos de isenção de

deferidos e indeferidos página eletrônica

www.ifmg.edu.br/portal/concursos

25/08/2021
Horário de expediente

bancário
Horário de expediente bancário

A partir do dia

01/09/2021
A partir de 09h

Divulgação da lista de inscrições deferidas.

Impressão do comprovante definitivo de inscrição

página eletrônica:

www.ifmg.edu.br/portal/concursos
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07/11/2021

Abertura dos portões 12h.

Fechamento dos portões

12h50min. Prova 13h às 18h

Prova Objetiva e Prova Dissertativa IFMG Campus

Governador Valadares Endereço: Avenida Minas

Gerais, 5189, Ouro Verde, Governador Valadares-

MG. Cep: 35057-760

08/11/2021
Divulgação do gabarito preliminar da Prova

Objetiva.

1º e 2º dia útil após a

divulgação do

resultado preliminar

da prova de Títulos.

Através de envio de e-mail

para

concursos.gv@ifmg.edu.br, de

00h00m do 1º dia útil às

23h59m do 2º dia útil.

Prazo de recurso contra o gabarito preliminar da

Prova Objetiva.

A partir do dia

12/11/2021

Prazo de recurso contra o gabarito preliminar da

Prova Objetiva.

1. Divulgação do gabarito definitivo da Prova

Objetiva e

2. Resultado preliminar da nota da Prova Objetiva,

na área de concursos do endereço eletrônico:

www.ifmg.edu.br/portal/concursos

1º e 2º dia útil após a

divulgação do

resultado preliminar

da prova de Títulos.

Através de envio de e-mail

para

concursos.gv@ifmg.edu.br, de

00h00m do 1º dia útil às

23h59m do 2º dia útil.

Prazo de recurso contra o resultado preliminar da

Prova Objetiva.

A partir do dia

19/11/2021

Nota definitiva da Prova Objetiva, a área de

concursos do endereço eletrônico:

www.ifmg.edu.br/portal/concursos

A partir do dia

29/11/2021

Divulgação do resultado preliminar da Prova

Dissertativa, na área de concursos do endereço

eletrônico: www.ifmg.edu.br/portal/concursos

1º e 2º dia útil após a

divulgação do

resultado preliminar

da prova de Títulos.

Através de envio de e-mail

para

concursos.gv@ifmg.edu.br, de

00h00m do 1º dia útil às

23h59m do 2º dia útil.

Prazo de recursos contra resultado preliminar da

Prova Dissertativa.

A partir do dia

02/12/2021

1. Divulgação do resultado definitivo da Prova

Dissertativa, na área de concursos do endereço

eletrônico: www.ifmg.edu.br/portal/concursos.

2. Convocação para a Prova de Desempenho

Didático, na área de concursos do endereço

eletrônico: www.ifmg.edu.br/portal/concursos

06/12/2021 7h /Auditório do campus

Sorteio do tema da prova de Desempenho

Didático (presença facultativa). Endereço: Avenida

Minas Gerais, 5189, Ouro Verde, Governador

Valadares-MG. Cep: 35057-760

07/12/2021 7h00min / Sala de reuniões

1. Sorteio da ordem de apresentação da Prova de

Desempenho Didático (presença obrigatória)

2. Entrega do material referente à prova de

desempenho didático e de títulos conforme itens

12 e 13 do Edital nº32/2021 (Regras Gerais).

07/12/2021 7h00min / Sala de reuniões Início das provas de Desempenho Didático;

A partir do dia

14/12/2021

1. Divulgação do resultado preliminar da Prova de

Desempenho Didático, na área de concursos do

endereço eletrônico:

www.ifmg.edu.br/portal/concursos

2. Resultado preliminar da Prova de Títulos, na

área de concursos do endereço eletrônico:

www.ifmg.edu.br/portal/concursos.

1º e 2º dia útil após a

divulgação do

resultado preliminar

da prova de Títulos.

Através de envio de e-mail

para

concursos.gv@ifmg.edu.br, de

00h00m do 1º dia útil às

23h59m do 2º dia útil.

Prazo de recursos contra resultado preliminar da

Prova de Desempenho Didático.

Prazo de recursos contra resultado preliminar da

Prova de Títulos.

A partir do dia

17/12/2021

1. Divulgação do resultado definitivo da Prova de

Desempenho Didático e da Prova de Títulos, na

área de concursos do endereço eletrônico:

www.ifmg.edu.br/portal/concursos;

2. Homologação do Resultado Final do Concurso,

na área de concursos do endereço eletrônico:

www.ifmg.edu.br/portal/concursos.

Kleber Gonçalves Glória
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