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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO  FEDERAL DE EDUCAÇÃO , CIÊNCIA E TECNO LO GIA DE MINAS GERAIS
Reitoria

Gabinete  da Re itoria
 Av. Professor Mário Werneck, 2590 - Bairro Burit is - CEP 30575-180 - Belo Horizonte - MG

(31) 2513-5105  - www.ifmg.edu.br

 

EDITAL Nº 37/2021

RETIFICAÇÃO Nº 02

 

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo Estatuto da Instituição, republicado com alterações no Diário Oficial da União do dia 08/05/2018, Seção 1, Páginas 09 e 10, e pelo Decreto de 17 de
setembro de 2019, publicado no DOU de 18 de setembro de 2019 Seção 2, página 01; torna pública a retificação nº 02 referente ao Edital nº 37/2021, conforme segue:

 

No item 2.1, onde se lê:

Período de inscrição: 05/07/2021 à 18/07/2021.

 

Leia-se:

2.1. Período de inscrição: 05/07/2021 à 08/08/2021.

 

 

No item 2.16, onde se lê:

 A lista final de inscrições deferidas será divulgada no portal do IFMG www.ifmg.edu.br/portal/concursos até 3 (três) dias úteis após o vencimento da GRU, a partir do
dia 22/07/2021, devendo o candidato, a partir desta data, imprimir seu comprovante definitivo de inscrição. 

 

Leia-se:

2.16. A lista final de inscrições deferidas será divulgada no portal do IFMG www.ifmg.edu.br/portal/concursos até 3 (três) dias úteis após o vencimento da GRU, a partir do
dia 12/08/2021, devendo o candidato, a partir desta data, imprimir seu comprovante definitivo de inscrição. 

 

No item 6.1, onde se lê:

O Processo Seletivo Simplificado será composto pelas seguintes etapas:

ETAPAS  DATA OBSERVAÇÕES

Entrega da documentação para avaliação Etapa
Eliminatória 28/07/2021

O candidato deverá enviar todos os documentos elencados no
subitem 6.2 deste Edital, conforme orientação de envio
constante neste subitem.

Avaliação do Curriculum Lattes ClassificatóriaA partir de
29/07/2021 Etapa conduzida pela Comissão Avaliadora.

Apresentação Oral de Projeto para levantamento e análise de dados sobre
egressos (no caso da vaga destinada à Pró-Reitoria de Extensão, item 4.2.1).

Apresentação Oral de Projeto para levantamento e de dados sobre avaliação
externa de cursos superiores (no caso da vaga destinada à Pró-Reitoria de
Ensino, item 4.2.2).

Apresentação Oral de Projeto para ética em pesquisa e bioética (no caso da
vaga destinada à Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, item
4.2.3).

Classificatória
e Eliminatória

De 09/08/2021
à 11/08/2021

Etapa conduzida pela Comissão Avaliadora, com apoio da
Comissão Organizadora.

 

 Leia-se:

https://sei.ifmg.edu.br/sei/www.ifmg.edu.br/portal/concursos
https://sei.ifmg.edu.br/sei/www.ifmg.edu.br/portal/concursos
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6.1 O Processo Seletivo Simplificado será composto pelas seguintes etapas:

ETAPAS  DATA OBSERVAÇÕES

Entrega da documentação para avaliação Etapa
Eliminatória 18/08/2021

O candidato deverá enviar todos os documentos elencados no
subitem 6.2 deste Edital, conforme orientação de envio constante
neste subitem.

Avaliação do Curriculum Lattes ClassificatóriaA partir de
19/08/2021 Etapa conduzida pela Comissão Avaliadora.

Apresentação Oral de Projeto para levantamento e análise de dados sobre
egressos (no caso da vaga destinada à Pró-Reitoria de Extensão, item 4.2.1).

Apresentação Oral de Projeto para levantamento e de dados sobre avaliação
externa de cursos superiores (no caso da vaga destinada à Pró-Reitoria de
Ensino, item 4.2.2).

Apresentação Oral de Projeto para ética em pesquisa e bioética (no caso da
vaga destinada à Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, item
4.2.3).

Classificatória
e Eliminatória

De
31/08/2021
à
02/09/2021

Etapa conduzida pela Comissão Avaliadora, com apoio da
Comissão Organizadora.

 

No item 6.2, onde se lê:

A partir do dia 22/07/2021, o candidato deverá acessar o portal do IFMG conforme subitem 2.16 e, verificado o deferimento da inscrição, apresentar no prazo previsto no
cronograma, pelo e-mail cultura.proex@ifmg.edu.br, à Comissão de Seleção, os seguintes documentos digitalizados:

 

 Leia-se:

6.2. A partir do dia 12/08/2021, o candidato deverá acessar o portal do IFMG conforme subitem 2.16 e, verificado o deferimento da inscrição, apresentar no prazo previsto
no cronograma, pelo e-mail cultura.proex@ifmg.edu.br, à Comissão de Seleção, os seguintes documentos digitalizados:

 

O ANEXO VII que trata do cronograma de realização do processo seletivo simplificado passa a vigorar com as seguintes previsões:

Data Horário Procedimento

05/07 à 08/08/2021 Das 00h00min do dia 05/07/2021 às 23h59min do
dia 08/08/2021

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

 05/07 à 11/07/2021  Das 00h00min do dia 05/07/2021 às 23h59min do
dia 11/07/2021

Solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição, excl
sítio www.ifmg.edu.br/portal/concursos

13/07/2021  Divulgação da lista de pedidos de isenção deferidos e indeferid
sítio www.ifmg.edu.br/portal/concursos

 09/08/2021 Conforme horário do expediente bancário Último dia para pagamento da GRU da taxa de inscrição

  A partir de 12/08/2021  Divulgação da lista de inscrições deferidas e impressão do com
definitivo de inscrição no sítio www.ifmg.edu.br/portal/concurso

 Até 18/08/2021  Até às 23h59min do dia 18/08/2021 Entrega da documentação exigida no item 6.2

 A partir de 19/08/2021  Análise do Curriculum Lattes

 A partir de 23/08/2021  Resultado Preliminar da Análise do Curriculum Lattes

 Primeiro dia útil posterior à divulgação  Até às 23h59min do primeiro dia útil posterior à
divulgação

Prazo de recursos contra o Resultado Preliminar da Análise do 
Lattes

 Após análise dos recursos contra o Resultado Preliminar
da Análise do Curriculum Lattes  Resultado Final da Análise do Curriculum Lattes e convocação

Apresentação Oral do Projeto

mailto:cultura.proex@ifmg.edu.br
mailto:cultura.proex@ifmg.edu.br
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 De 31/08/2021 à 02/09/2021  Conforme cronograma a ser divulgado no Sítio
eletrônico www.ifmg.edu.br/portal/concursos

Apresentação Oral do Projeto

 A partir de 03/09/2021  Resultado Preliminar da Apresentação Oral do Projeto

 Primeiro dia útil posterior à divulgação Até às 23h59min do primeiro dia útil posterior à
divulgação Prazo de recursos contra a Apresentação Oral do Projeto

 Após análise dos recursos contra o Resultado Preliminar
da Apresentação Oral do Projeto de Pesquisa  Resultado Final da Apresentação Oral do Projeto

A partir do dia 09/09/2021  Divulgação da Homologação do Resultado Final do Processo S
Professor Visitante

 

*Datas poderão sofrer alterações dependendo do número de candidatos.

Belo Horizonte, 16 de julho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Kleber Gonçalves Glória, Reitor do IFMG, em 16/07/2021, às 16:53, 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 0899744 e o código CRC
0EEF3E0B .
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