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PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO 

EDITAL 12/2017 - CAMPUS BAMBUÍ 

A Presidenta da Comissão Organizadora torna público o TEMA PARA A 

REALIZAÇÃO da prova de desempenho didático, dos candidatos inscritos no, conforme 

segue: 

Tema sorteado para área de Letras/Língua Inglesa:  
 

Tema 1) The –ING suffix: The suffix -ING and its possibilities of occurrence in the 

English text that goes beyond continuous tenses or gerund;  

 

Observação do anexo I, área Letras/Língua Inglesa: “Todos os temas devem ser 

abordados de forma contextualizada a partir de textos diversos, tais como: charges, 

músicas, receitas ou textos técnicos de áreas específicas dos cursos do IFMG - Campus 

Bambuí, quais sejam esses informática, mecânica, administração/gestão, agropecuária e 

meio ambiente.”  

 

Tema sorteado para área de Computação: 

 

Tema 3) Programação Web: Programação PHP com banco de dados.  

 

Tema sorteado para área de Física:  

 

Tema 6) Campo Elétrico. 

 

LEMBRETES: 

 

6.4.1 As provas de desempenho didático serão realizadas nos dias 06 e 07 de julho 

de 2017, a partir das 08 horas, no Prédio Pedagógico – Campus Bambuí do 

Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Bambuí, Fazenda Varginha, km 05 – 

Estrada Bambuí – Medeiros, Bambuí – MG. 6.4.2.1 A ordem de apresentação dos 

candidatos nas provas de desempenho didático será definida por sorteio realizado 

no dia 06 de julho de 2017 às 7:30 horas da manhã, a ser realizado no prédio 

pedagógico, sendo a presença de todos os candidatos obrigatória no momento do 

sorteio. O candidato que não estiver presente será automaticamente eliminado do 

processo. 7.1. No dia da prova, 06 de julho de 2017, o candidato deverá comparecer 

ao Prédio Pedagógico do Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Bambuí, Fazenda 

Varginha – Km 05 – Rodovia Bambuí / Medeiros, às 7:30 horas da manhã, munido da 

documentação exigida nos itens 6.5.2 e 6.5.4. deste edital, que deverá ser entregue a 

Comissão Organizadora. 

 

Bambuí, 05 de julho de 2017. 


