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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Santa Luzia 

Setor de Gestão de Pessoas
 Rua Érico Veríssimo, 317 - Bairro Londrina - CEP 33115-390 - Santa Luzia - MG

3136343949  - www.ifmg.edu.br

 
EDITAL Nº 03/2022

RETIFICAÇÃO Nº 01
O DIRETOR GERAL SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS SANTA LUZIA, nomeado pela Portaria do IFMG -
campus Santa Luzia nº 11, de 20/01/2022, publicada no DOU de 21/01/2022, seção 2, pág. 15; e nos
termos da Lei nº 8.745/1993, com alterações dadas pela Lei nº 9.849/99; considerando a Orientação
Normativa SRH/MP nº 5, de 28/10/2009, publicada no DOU de 29/10/2009, Seção I, página 112 e Nota
Técnica SRH-MP nº 487/2009; conforme a Resolução CONSUP-IFMG nº 029/2016; no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria IFMG nº 475, de 06 de abril de 2016, publicada no DOU
de 15 de abril de 2016, Seção 2, página 17,
RESOLVE:
RETIFICAR o Edital de processo seletivo simplificado para seleção de professor substituto regido pelo
edital 03/2022, conforme segue:
Onde se lê:
3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1. Período de inscrição: 31/01/2022 a 09/02/2022
4. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
4.1. Período de solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição: 31/01/2022 a 04/02/2022,
mediante informação na ficha de inscrição eletrônica e fornecimento do número de NIS válido, disponível
no endereço eletrônico http:/www.ifmg.edu.br
9. CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO
9.1. O processo seletivo simplificado será realizado conforme o cronograma constante no Quadro IV.
9.2. O IFMG se reserva o direito de efetuar alterações no cronograma, comprometendo-se a divulgá-las
antecipadamente no portal www.ifmg.edu.br.
Quadro IV: Cronograma de realização do processo seletivo simplificado

Data Horário Procedimento

31/01/2022 a 09/02/2022

De 00h00 do dia
31/01/2022 a 
23h59min do dia
09/02/2022

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

31/01/2022 a 04/02/2022

De 00h00 do dia
31/01/2022 a 
23h59min do dia
04/02/2022

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

A partir do dia 07/02/2022  Divulgação da lista de pedidos de isenção

http://www2.ifmg.edu.br/portal/
http://www2.ifmg.edu.br/portal/
http://www2.ifmg.edu.br/portal/
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deferidos e indeferidos no
portal www.ifmg.edu.br

09/02/2022 Conforme expediente
bancário

Último dia para pagamento da GRU da taxa de
inscrição

A partir do dia 10/02/2022 A partir das 08h00
Divulgação da lista de inscrições deferidas e
retirada do comprovante definitivo de inscrição
no portal www.ifmg.edu.br

Primeiro dia útil após a
divulgação da lista de
inscrições deferidas

 Recurso contra indeferimento de inscrição.

10/02/2022  Envio de documentos da Prova de Prova de
Títulos para  e-mail da Comissão Organizadora.

A partir do dia 10/02/2022  Avaliação dos documentos apresentados para a
Prova de Títulos.

A partir do dia 10/02/2022  Resultado Preliminar da Prova de Títulos

Primeiro dia útil após a
divulgação do Resultado
Preliminar da Prova de
Titulos

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

A partir do dia 11/02/2022  Publicação do Resultado Final da Prova de
Títulos

A partir do dia 11/02/2022  
Envio de documentos da Prova de Desempenho
Didático para o e-mail da Comissão
Organizadora conforme edital.

A partir do dia 11/02/2022  
Divulgação de dias e horários das provas
didáticas de cada candidato por ordem de
número de inscrição, no portal do IFMG.

A partir do dia 11/02/2022  
Candidato deverá confirmar presença na Prova
de Desempenho Didático, respondendo e-mail
enviado pela comissão.

A partir do dia 14/02/2022  Realização das Provas Didáticas conforme
horários publicados no portal do IFMG.

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

A partir do dia 14/02/2022  
Prazo de recurso a ser encaminhado para o e-
mail da Comissão Organizadora conforme item
10 deste Edital

A partir do dia 14/02/2022  Publicação do Resultado Final do Processo
Seletivo.

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

 

http://www2.ifmg.edu.br/portal/
http://www2.ifmg.edu.br/portal/
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 Leia-se:
3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1. Período de inscrição: 31/01/2022 a 14/02/2022
4. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
4.1. Período de solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição: 31/01/2022 a 11/02/2022,
mediante informação na ficha de inscrição eletrônica e fornecimento do número de NIS válido, disponível
no endereço eletrônico http:/www.ifmg.edu.br
9. CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO
9.1. O processo seletivo simplificado será realizado conforme o cronograma constante no Quadro IV.
9.2. O IFMG se reserva o direito de efetuar alterações no cronograma, comprometendo-se a divulgá-las
antecipadamente no portal www.ifmg.edu.br.
Quadro IV: Cronograma de realização do processo seletivo simplificado

Data Horário Procedimento

31/01/2022 a 14/02/2022

De 00h00 do dia
31/01/2022 a 
23h59min do dia
09/02/2022

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

31/01/2022 a 11/02/2022

De 00h00 do dia
31/01/2022 a 
23h59min do dia
04/02/2022

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

A partir do dia 14/02/2022  
Divulgação da lista de pedidos de isenção
deferidos e indeferidos no
portal www.ifmg.edu.br

15/02/2022 Conforme expediente
bancário

Último dia para pagamento da GRU da taxa de
inscrição

A partir do dia 18/02/2022 A partir das 08h00
Divulgação da lista de inscrições deferidas e
retirada do comprovante definitivo de inscrição
no portal www.ifmg.edu.br

Primeiro dia útil após a
divulgação da lista de
inscrições deferidas

 Recurso contra indeferimento de inscrição.

18/02/2022  Envio de documentos da Prova de Prova de
Títulos para  e-mail da Comissão Organizadora.

A partir do dia 18/02/2022  Avaliação dos documentos apresentados para a
Prova de Títulos.

A partir do dia 21/02/2022  Resultado Preliminar da Prova de Títulos

Primeiro dia útil após a
divulgação do Resultado
Preliminar da Prova de
Titulos

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

A partir do dia 21/02/2022  Publicação do Resultado Final da Prova de

http://www2.ifmg.edu.br/portal/
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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Títulos

A partir do dia 21/02/2022  
Envio de documentos da Prova de Desempenho
Didático para o e-mail da Comissão
Organizadora conforme edital.

A partir do dia 21/02/2022  
Divulgação de dias e horários das provas
didáticas de cada candidato por ordem de
número de inscrição, no portal do IFMG.

A partir do dia 21/02/2022  
Candidato deverá confirmar presença na Prova
de Desempenho Didático, respondendo e-mail
enviado pela comissão.

A partir do dia 22/02/2022  Realização das Provas Didáticas conforme
horários publicados no portal do IFMG.

A partir do dia 22/02/2022  Resultado Preliminar da Prova de Desempenho
Didático.

A partir do dia 22/02/2022  
Prazo de recurso a ser encaminhado para o e-
mail da Comissão Organizadora conforme item
10 deste Edital

A partir do dia 22/02/2022  Publicação do Resultado Final do Processo
Seletivo.

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

Santa Luzia, 09 de fevereiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Ramon Paes Guimaraes, Diretor(a) Geral Substituto(a) -
Campus Santa Luzia, em 09/02/2022, às 15:51, 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 1086764 e o código CRC DF711C7A.
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