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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Ouro Branco 

Seção de Gestão de Pessoas
 Rua Afonso Sardinha, número 90 - Bairro Minas Talco - CEP 36494-018 - Ouro Branco - MG

  - www.ifmg.edu.br

 
EDITAL Nº 017/2022
RETIFICAÇÃO Nº 01

 
 

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE MINAS GERAIS – IFMG-CAMPUS OURO BRANCO, nomeado pela Portaria nº 1.165 de 20 de
setembro de 2019, publicada no DOU de 23 de setembro de 2019, Seção 2, pag. 29, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Portaria nº 475 de 06 de abril de 2016, publicada no DOU de 15 de abril de
2016, Seção 2, pag. 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, tretifica o Edital 017 de 26 de maio de
2022, conforme disposição a seguir:
Onde se lê:

6.2. A partir do dia 13/06/2022, o candidato deverá acessar o portal do IFMG conforme subitem 2.17 e,
verificado o deferimento da inscrição, enviar no prazo de 2 (dois) úteis,  através do endereço de e-
mail gestaodepessoas.ourobranco@ifmg.edu.br à Comissão de Seleção, os seguintes documentos originais
digitalizados:

I. diplomas registrados (frente e verso) de mestrado (quando houver) ou doutorado (quando houver) ou
certificado de especialista (quando houver), devidamente digitalizado, sendo que não serão aceitas
declarações e/ou atas de defesa para comprovação dos títulos acima especificados;

II. Curriculum Lattes atualizado junto ao CNPq, salvo no modelo completo em 1 (uma) via;

III. documentos comprobatórios do curriculum lattes e do Barema da Prova de Avaliação do Curriculum
Lattes com a possível pontuação do candidato.

IV. Projeto de Pesquisa a ser desenvolvido no IFMG, conforme as especificações e parâmetros relacionados
no Anexo VIII deste edital, em 1 (uma) via.

 

 Leia-se:
6.2. A partir do dia 13/06/2022, o candidato deverá acessar o portal do IFMG conforme subitem 2.17 e,
verificado o deferimento da inscrição, enviar no prazo de 2 (dois) úteis,  através do endereço de e-
mail gestaodepessoas.ourobranco@ifmg.edu.br à Comissão de Seleção, os seguintes documentos originais
digitalizados:

I. diplomas registrados (frente e verso) de mestrado (quando houver) ou doutorado (quando houver) ou
certificado de especialista (quando houver), devidamente digitalizado, sendo que não serão aceitas
declarações e/ou atas de defesa para comprovação dos títulos acima especificados;
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II. Curriculum Lattes atualizado junto ao CNPq, salvo no modelo completo em 1 (uma) via;

III. documentos comprobatórios do curriculum lattes e do Barema da Prova de Avaliação do Curriculum
Lattes com a possível pontuação do candidato.

Ouro Branco, 15 de junho de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Lawrence de Andrade Magalhães Gomes, Diretor Geral,
em 15/06/2022, às 15:54, 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 1227331 e o código CRC C32365DC.
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