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EDITAL Nº 07/2022

RETIFICAÇÃO Nº 01
A DIRETORA GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS – CAMPUS RIBEIRÃO DAS NEVES, nomeada pela Portaria
do IFMG nº 1.170, de 20 de setembro de 2019, publicada no DOU de 23 de setembro de 2019, Seção 2,
pág. 29, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria IFMG nº 475, de 6 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, e pela Portaria IFMG nº 1078,
de 27 de setembro de 2016, publicada no DOU de 04 de outubro de 2016, Seção 2, pág. 20, torna pública
retificação nº 01 do Edital nº 07/2022. 
Onde se lê:
 
3. DA BOLSA

FUNÇÃO REQUISITOS DE FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA CH VAGAS

 1. Ensino médio completo;   

Apoio
como
Tradutor e 
Intérprete
de Libras

2 (dois) anos de experiência como Tradutor e Intérprete de Libras; 

Certificação PROLIBRAS ou Comprovante de Resultado de Avaliação
“APTO” emitido pelo CAS/MG ou Proficiência em Libras obtida em
instituição reconhecida pelo MEC ou Curso Técnico de Tradução e
Interpretação em Libras ou aprovação em Banca de Seleção Interna; 

Banca de seleção interna.

20h 2

8. DAS INSCRIÇÕES
8.1 As inscrições dos candidatos serão realizadas através do preenchimento e envio do Formulário de
Inscrições, disponível no sítio eletrônico www.ifmg.edu.br, no período de 01/02/2022 a 08/02/2022. O
candidato deverá acessar a opção “Concursos” e em seguida clicar no campo “Faça sua inscrição”.
8.2 Após realizar sua inscrição o candidato deverá encaminhar no período de 00h01 de 01/02/2022 até
23h59 do dia 08/02/2022 (horário oficial de Brasília/DF) para o endereço eletrônico
nae.neves@ifmg.edu.br um único e-mail, colocando no assunto do e-mail “Processo Seletivo de Bolsista –
Vaga para Tradutor Intérprete de Libras”, contendo a documentação comprobatória dos requisitos de
formação e experiência exigidos no subitem 3.5, conforme a função.
8.3 O envio da documentação completa listada no item 3.5 é parte obrigatória para a inscrição. Os
candidatos que não enviarem os documentos no período de 00h01 de 01/02/2022 a 08/02/2022 às 23h59,
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.

http://www.ifmg.edu.br/
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12. DO CRONOGRAMA

Período de inscrição 01/02/2022 a 08/02/2022

Envio da documentação comprobatória dos requisitos de
formação 01/02/2022 a 08/02/2022

Prova de Desempenho Didático e Entrevista 11/02/2022 e 12/02/2022

Divulgação do resultado preliminar da prova de Desempenho
Didático e Entrevista A partir de 12/02/2022

Prazo de Recurso contra o resultado da Prova de Desempenho
Didático e Entrevista

24 horas contadas a partir da publicação
do resultado

Resultado dos Recursos A partir de 15/02/2022

Resultado Final do processo seletivo A partir de 16/02/2022

 
Leia-se:

FUNÇÃO REQUISITOS DE FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA CH VAGAS

 1. Ensino médio completo;   

Apoio
como
Tradutor e 
Intérprete
de Libras

Certificação PROLIBRAS ou Comprovante de Resultado de Avaliação
“APTO” emitido pelo CAS/MG ou Proficiência em Libras obtida em
instituição reconhecida pelo MEC ou Curso Técnico de Tradução e
Interpretação em Libras ou aprovação em Banca de Seleção Interna; 

Banca de seleção interna.

20h 2

 
8. DAS INSCRIÇÕES
8.1 As inscrições dos candidatos serão realizadas através do preenchimento e envio do Formulário de
Inscrições, disponível no sítio eletrônico www.ifmg.edu.br, no período de 01/02/2022 a 11/02/2022. O
candidato deverá acessar a opção “Concursos” e em seguida clicar no campo “Faça sua inscrição”.
8.2 Após realizar sua inscrição o candidato deverá encaminhar no período de 00h01 de 01/02/2022 até
23h59 do dia 11/02/2022 (horário oficial de Brasília/DF) para o endereço eletrônico
nae.neves@ifmg.edu.br um único e-mail, colocando no assunto do e-mail “Processo Seletivo de Bolsista –
Vaga para Tradutor Intérprete de Libras”, contendo a documentação comprobatória dos requisitos de
formação e experiência exigidos no subitem 3.5, conforme a função.
8.3 O envio da documentação completa listada no item 3.5 é parte obrigatória para a inscrição. Os
candidatos que não enviarem os documentos no período de 00h01 de 01/02/2022 a 11/02/2022 às 23h59,
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.
12. DO CRONOGRAMA

Período de inscrição 01/02/2022 a 11/02/2022

Envio da documentação comprobatória dos requisitos de
formação

01/02/2022 a 11/02/2022
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Prova de Desempenho Didático e Entrevista 12/02/2022

Divulgação do resultado preliminar da prova de Desempenho
Didático e Entrevista A partir de 12/02/2022

Prazo de Recurso contra o resultado da Prova de Desempenho
Didático e Entrevista

24 horas contadas a partir da publicação
do resultado

Resultado dos Recursos A partir de 15/02/2022

Resultado Final do processo seletivo A partir de 16/02/2022

Ribeirão das Neves, 09 de fevereiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Maria das Gracas Oliveira, Diretor(a) Geral, em
09/02/2022, às 11:22, 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 1086355 e o código CRC 2F063824.
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