
10/01/2022 17:49 SEI/IFMG - 1057171 - Retificação de Edital

https://sei.ifmg.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1199650&infra_siste… 1/6

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Formiga 

Setor de Assuntos Institucionais
 Rua São Luiz Gonzaga, s/n - Bairro São Luiz - CEP 35570-000 - Formiga - MG

3733228434  - www.ifmg.edu.br

 
EDITAL Nº  40/2021

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO
RETIFICAÇÃO Nº 01

 
 

A DIRETORA-GERAL SUBSTITUTA DO CAMPUS FORMIGA DO INSTITUTO FEDERAL,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais e das que lhe são
conferidas pela Portaria nº 058/2015 de 07 de outubro de 2015, publicada in DOU de 08 de outubro, pela
Portaria  do IFMG nº 475/2016 de 06/04/2016, publicada no DOU de 15/04/2016, 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. Considerando a Portaria N°. 1078 de 27 de setembro de 2016.
 

RESOLVE: Retificar o edital 40/2021 conforme abaixo:

Onde se lê:

3.1. Período de inscrição: 27/12/2021 a 10/01/2022.

Leia-se:

3.1. Período de inscrição: 27/12/2021 a 17/01/2022.

Onde se lê:

8.1.1 A 1ª Etapa de Prova de Títulos, será de caráter eliminatório e classificatório e sua avaliação ocorrerá
nas datas: 20/01 e 21/01/2022.

8.1.1.1 Esta data poderá ser alterada dependendo do número de candidatos inscritos.

8.1.2 A 2ª Etapa de Prova de Desempenho Didático será de caráter classificatório e eliminatório, de forma
virtual, por videoconferência, e será realizada nos dias 31/01/2022 e 01/02/2022.

Leia-se:

8.1.1 A 1ª Etapa de Prova de Títulos, será de caráter eliminatório e classificatório e sua avaliação ocorrerá
nas datas: 27/01 e 28/01/2022.

8.1.1.1 Esta data poderá ser alterada dependendo do número de candidatos inscritos.

8.1.2 A 2ª Etapa de Prova de Desempenho Didático será de caráter classificatório e eliminatório, de forma
virtual, por videoconferência, e será realizada nos dias 07/02/2022 e 08/02/2022.

Onde se lê:

Boletim de Serviço Eletrônico em 10/01/2022 
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8.2.1.1 Os títulos deverão ser entregues à Comissão Organizadora por e-mail no dia 19/01/2022.

8.2.1.2 Para a Prova de Títulos o candidato deverá encaminhar os documentos a serem avaliados no formato
PDF, em e-mail único para o endereço concursos.formiga@ifmg.edu.br, no
dia 19/01/2022, impreterivelmente. A Comissão Organizadora confirmará recebimento dos documentos
enviando resposta ao candidato.

Leia-se:

8.2.1.1 Os títulos deverão ser entregues à Comissão Organizadora por e-mail no dia 26/01/2022.

8.2.1.2 Para a Prova de Títulos o candidato deverá encaminhar os documentos a serem avaliados no formato
PDF, em e-mail único para o endereço concursos.formiga@ifmg.edu.br, no
dia 26/01/2022, impreterivelmente. A Comissão Organizadora confirmará recebimento dos documentos
enviando resposta ao candidato.

Onde se lê:

8.3.1.2 Os documentos para a Prova de Desempenho Didático deverão ser entregues à Comissão
Organizadora por e-mail no dia 27/01/2022.

8.3.2 Os candidatos aprovados na Prova de Títulos, deverão entregar todo o material da Prova de
Desempenho Didático de forma digital: plano de aula, slides e outros documentos ou arquivos a serem
utilizados durante a apresentação da Prova de Desempenho Didático, no formato PDF em e-mail único que
deverá ser enviado para o endereço concursos.formiga@ifmg.edu.br, no dia
27/01/2022, impreterivelmente. A Comissão Organizadora confirmará o recebimento do material enviado
pelo candidato respondendo ao e-mail encaminhado.

Leia-se:

8.3.1.2 Os documentos para a Prova de Desempenho Didático deverão ser entregues à Comissão
Organizadora por e-mail no dia 03/02/2022.

8.3.2 Os candidatos aprovados na Prova de Títulos, deverão entregar todo o material da Prova de
Desempenho Didático de forma digital: plano de aula, slides e outros documentos ou arquivos a serem
utilizados durante a apresentação da Prova de Desempenho Didático, no formato PDF em e-mail único que
deverá ser enviado para o endereço concursos.formiga@ifmg.edu.br, no dia
03/02/2022, impreterivelmente. A Comissão Organizadora confirmará o recebimento do material enviado
pelo candidato respondendo ao e-mail encaminhado.

Onde se lê:

Quadro IV: Cronograma de realização do processo seletivo simplificado

Data Horário Procedimento

27/12/2021
a
10/01/2022

De 00h00 do dia
27/12/2021 a 
23h59min do dia
10/01/2022

Período de inscrições, exclusivamente no portal www.ifmg.edu.br

27/12/2021
a
04/01/2022

 De 00h00 do dia
27/12/2021 a 
23h59min do dia
04/01/2022

Solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição, exclusivamente no
portal www.ifmg.edu.br

http://www2.ifmg.edu.br/portal/
http://www2.ifmg.edu.br/portal/
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05/01/2022 A partir das
08h00

Divulgação da lista de pedidos de isenção deferidos e indeferidos no
portal www.ifmg.edu.br

11/01/2022
Conforme
expediente
bancário

Último dia para pagamento da GRU da taxa de inscrição

17/01/2022 A partir das
08h00

Divulgação da lista de inscrições deferidas e retirada do comprovante
definitivo de inscrição no portal www.ifmg.edu.br

18/01/2022 - Recurso contra indeferimento de inscrição.

19/01/2022
 De 00h00 a 
23h59min do dia
19/01/2022

Envio de documentos da Prova de Títulos para  e-mail da Comissão
Organizadora conforme edital.

20/01 e
21/01/2022 - Avaliação dos documentos apresentados para a Prova de Títulos.

24/01/2022 A partir de 15h00 Resultado Preliminar da Prova de Títulos

25/01/2022
De 00h00 às
23h59min do dia
25/01/2022

Prazo de recurso a ser encaminhado para o e-mail da Comissão
Organizadora conforme item 10 deste Edital.

26/01/2022 A partir de 10h00 Publicação do Resultado Final da Prova de Títulos

27/01/2022
De 00h00 às
23h59min do dia
27/01/2022

Envio de documentos da Prova de Desempenho Didático para o e-mail da
Comissão Organizadora conforme edital.

28/01/2022 A partir de 09h00

Divulgação de dias e horários das provas didáticas de cada candidato por
ordem de número de inscrição, no portal do IFMG. Candidato deverá
confirmar presença na Prova de Desempenho Didático, respondendo e-mail
enviado pela comissão organizadora.

31/01/2022
e
01/02/2022*

A partir de 08h00 Realização das Provas Didáticas conforme horários publicados no portal do
IFMG.

02/02/2022 A partir de 14h00 Resultado Preliminar da Prova de Desempenho Didático.

03/02/2022
De 00h00 às
23h59min do dia
03/02/2022

Prazo de recurso a ser encaminhado para o e-mail da Comissão
Organizadora conforme item 10 deste Edital

http://www2.ifmg.edu.br/portal/
http://www2.ifmg.edu.br/portal/
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A partir de
04/02/2022

A partir de 08h00 Resultado Final da Prova de Desempenho Didático, Resultado Final do
Processo Seletivo e Homologação do Resultado Final.

A partir de
07/02/2022 A partir de 08h00 Publicação da Homologação do Resultado Final do Processo Seletivo no

Diário Oficial da União.

* Datas prováveis passíveis de alteração dependendo do número de candidatos inscritos.

Leia-se:

Quadro IV: Cronograma de realização do processo seletivo simplificado

Data Horário Procedimento

27/12/2021
a
17/01/2022

De 00h00 do dia
27/12/2021 a 
23h59min do dia
17/01/2022

Período de inscrições, exclusivamente no portal www.ifmg.edu.br

27/12/2021
a
04/01/2022

 De 00h00 do dia
27/12/2021 a 
23h59min do dia
04/01/2022

Solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição, exclusivamente no
portal www.ifmg.edu.br

05/01/2022 A partir das
08h00

Divulgação da lista de pedidos de isenção deferidos e indeferidos no
portal www.ifmg.edu.br

18/01/2022
Conforme
expediente
bancário

Último dia para pagamento da GRU da taxa de inscrição

24/01/2022 A partir das
08h00

Divulgação da lista de inscrições deferidas e retirada do comprovante
definitivo de inscrição no portal www.ifmg.edu.br

25/01/2022 - Recurso contra indeferimento de inscrição.

26/01/2022
 De 00h00 a 
23h59min do dia
26/01/2022

Envio de documentos da Prova de Títulos para  e-mail da Comissão
Organizadora conforme edital.

27/01 e
28/01/2022 - Avaliação dos documentos apresentados para a Prova de Títulos.

31/01/2022 A partir de 15h00 Resultado Preliminar da Prova de Títulos

01/02/2022 De 00h00 às Prazo de recurso a ser encaminhado para o e-mail da Comissão

http://www2.ifmg.edu.br/portal/
http://www2.ifmg.edu.br/portal/
http://www2.ifmg.edu.br/portal/
http://www2.ifmg.edu.br/portal/
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23h59min do dia
01/02/2022

Organizadora conforme item 10 deste Edital.

02/02/2022 A partir de 10h00 Publicação do Resultado Final da Prova de Títulos

03/02/2022
De 00h00 às
23h59min do dia
03/02/2022

Envio de documentos da Prova de Desempenho Didático para o e-mail da
Comissão Organizadora conforme edital.

04/02/2022 A partir de 09h00

Divulgação de dias e horários das provas didáticas de cada candidato por
ordem de número de inscrição, no portal do IFMG. Candidato deverá
confirmar presença na Prova de Desempenho Didático, respondendo e-mail
enviado pela comissão organizadora.

07/02/2022
e
08/02/2022*

A partir de 08h00 Realização das Provas Didáticas conforme horários publicados no portal do
IFMG.

09/02/2022 A partir de 14h00 Resultado Preliminar da Prova de Desempenho Didático.

10/02/2022
De 00h00 às
23h59min do dia
10/02/2022

Prazo de recurso a ser encaminhado para o e-mail da Comissão
Organizadora conforme item 10 deste Edital

A partir de
11/02/2022 A partir de 08h00 Resultado Final da Prova de Desempenho Didático, Resultado Final do

Processo Seletivo e Homologação do Resultado Final.

A partir de
14/02/2022 A partir de 08h00 Publicação da Homologação do Resultado Final do Processo Seletivo no

Diário Oficial da União.

* Datas prováveis passíveis de alteração dependendo do número de candidatos inscritos.

 

 

Formiga, 10 de janeiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Patricia Regina de Faria, Diretor(a) Geral Substituto(a)
- Campus Formiga, em 10/01/2022, às 15:56, 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 1057171 e o código CRC 830D0A20.

23211.002259/2021-48 1057171v1
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