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EDITAL 19/2019

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO
 

RETIFICAÇÃO 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 de processo seletivo simplificado para seleção de professor substituto regido pelo
edital 19/2019, conforme segue:

 

No item 2.1, inciso VII, onde se lê:

VII. apresentar, no ato da contratação, os comprovantes da obtenção do título de graduação na área exigida e
descrita no edital específico da referida vaga a qual está concorrendo. A comprovação da habilitação se dará
por meio de diploma/título, devidamente registrado e autenticado, fornecido por instituição reconhecida pelo
Ministério da Educação, não sendo aceita a entrega de declarações de conclusão de curso;

 

Leia-se:

VII. apresentar, no ato da contratação, os comprovantes da obtenção do título de graduação na área exigida e
descrita no edital específico da referida vaga a qual está concorrendo. A comprovação da habilitação se dará
por meio de diploma/título, devidamente registrado e autenticado, fornecido e/ou revalidado por instituição
reconhecida pelo Ministério da Educação, não sendo aceita a entrega de declarações de conclusão de curso;

 

Formiga, 29 de julho de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Patricia Regina de Faria, Diretora Geral Substituta, em
29/07/2019, às 13:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Boletim de Serviço Eletrônico em 29/07/2019
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs
informando o código verificador 0369980 e o código CRC D6A0357C.
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