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EDITAL Nº 26, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017
RETIFICAÇÃO 01
Em 28 de fevereiro de 2018

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS
GERAIS - CAMPUS FORMIGA, nomeado pela Portaria IFMG nº 1.332, de 22/09/2015, publicada no DOU de
23/09/2015, Seção 2, pág. 19, tendo em vista o Termo de Posse do dia 24/09/2015, no uso de suas atribuições legais e das
que lhe são conferidas pela Portaria 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 nº 26 de 20/12/2017 conforme o que segue:
No item 3.3 do edital nº 26, de 20 de dezembro de 2017 onde se lê:
3.3 Só serão aceitos para fins de comprovação dos itens do barema deste edital declarações emitidas pelos setores indicados
abaixo quando se tratar dos quesitos:
a) Tempo de serviço no IFMG-Campus Formiga: declaração emitida pelo Setor de Gestão de Pessoas e Auditoria Interna
do campus.
b) Ensino e apoio ao ensino: declaração emitida pela Diretoria de Ensino do campus e pela Coordenadoria Geral dos Cursos
de Graduação e Educação a Distância, quando for o caso, disponibilizando informação conforme “unidades” definidas no
barema deste edital.
c) Pesquisa e Extensão: Declaração da Secretaria de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação do campus, disponibilizando
informações conforme “unidades” definidas no barema deste edital.

Leia-se:
3.3 Serão aceitos para fins de comprovação dos quesitos: tempo de serviço, ensino, apoio ao ensino, pesquisa e extensão,
declarações emitidas pelos setores do campus responsáveis por gerenciar e atestar as informações sobre as atividades
discriminadas em cada quesito do barema deste edital, conforme abaixo:

TIPO

Tempo em efetivo
exercício

ATIVIDADE

SETOR RESPONSÁVEL

Tempo de serviço efetivo prestado como docente Setor de Gestão de Pessoas e Auditoria Interna
no IFMG – Campus Formiga
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Regência

Secretaria de Registro e Controle Acadêmico

Orientação de estágio supervisionado

Secretaria de Extensão, Pesquisa e PósGraduação

Coordenações de Curso e Diretoria de Ensino
Orientação de Trabalhos Finais de Cursos (todos
(quando o interessado for o Coordenador de
os níveis de ensino)
Curso).

Preparação de curso à distância

Coordenação Geral de Cursos de Graduação e
Ensino à Distância

Orientação de bolsista de Iniciação Científica

Coordenação de projeto pesquisa

Secretaria de Extensão, Pesquisa e PósGraduação

Participação em projeto de pesquisa

Artigo científico publicado em revistas com
qualis A1 e A2

Artigo científico publicado em revistas com
qualis B1 e B2
Pesquisa

Entregar a página do artigo no qual conste o
nome do professor como autor e nome do
periódico. Favor inserir a área do artigo para
identificarmos o Qualis vigente na data do
edital.

Artigo científico publicado em revistas com
qualis B3 a B5

Publicação integral de artigo científico em anais
de Congressos, Simpósios, Seminários e
Certificados, declarações, comprovante do
similares, em eventos de abrangência nacional Congresso, Seminário, Simpósio e similares.
ou internacional

Entregar cópia frente e verso da folha de rosto
Livro técnico/científico publicado após
do livro, no qual conste os dados: autor,
submissão a Conselho Editorial e registrado em
organizador (se houver), título, editora, ano e
Editora
ISBN.
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Capítulo de livro técnico/científico publicado
após submissão a Conselho Editorial e
registrado em Editora

Entregar cópia frente e verso da folha de rosto
do livro, no qual conste os dados: autor, título,
editora, ano e ISBN; e cópia da página
(sumário, capítulo) que comprove a autoria.

Participação em cursos, ministrando aulas ou
oficinas em caráter continuado, desde que não
seja remunerado

Participação em programa de aproximação a
empresas ou instituições com acompanhamento
periódico, em caráter continuado
Secretaria de Extensão, Pesquisa e PósGraduação
Extensão

Consultoria, assessoria e prestação de serviços
de caráter continuado, desde que não seja
remunerado

e
Polo de Inovação Tecnológica

Atividades empreendedoras – constituição e
gestão de empresas juniores, pré-incubadoras,
incubadoras de empresas, parques e polos
tecnológicos, cooperativas, em caráter
continuado

Orientação de bolsistas em projeto de extensão

Participação em comissões
diversas
Participação em comissões
no Campus Formiga

Gestão

Ocupantes Cargos de Direção

Portarias publicadas nos boletins de serviço do
IFMG e do IFMG-Campus Formiga ou no
Diário Oficial da União.

Portarias publicadas nos boletins de serviço do
IFMG e do IFMG-Campus Formiga ou no
Diário Oficial da União.

Formiga, 28 de fevereiro de 2018.
Documento assinado eletronicamente por Washington Santos da Silva, Diretor Geral, em 28/02/2018, às 16:52,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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