
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 
DIVISÃO DE ADMISSÃO E CONTRATAÇÃO 

PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
 

Timóteo, 8 de setembro de 2020. 
 

Edital Nº 50, de 21 de agosto de 2020 - Timóteo – MG 

 

1. O Professor assumirá encargos didáticos na Educação Profissional e Tecnológica 

de Nível Médio e no Ensino Superior. 

 

 

(a)Serão classificados para a etapa de entrevista e prova didática os doze candidatos melhor 

classificados na etapa de análise curricular. 

 

Mais informações sobre o horário e procedimentos para realização das provas, entrevistas e 

o horário de trabalho e a divulgação das etapas dos processos seletivos serão obtidas 

através de e-mail ou no site do CEFET-MG. 

 

ATENÇÃO: conforme o edital, os candidatos deverão entregar todo o material de forma 

digital: planos de aulas, slides e outros documentos ou arquivos a serem utilizados durante a 

apresentação da prova didática e os documentos curriculares. Os arquivos referentes aos 

documentos curriculares e à prova didática deverão ser enviados em arquivos separados no 

formato pdf em e-mail somente nas datas previstas no cronograma acima: 

- O arquivo dos documentos curriculares (Arquivo “Prova de Títulos-Área”) deverá ser enviado 

no dia 11/09/2020 até as 23:59 h; 

- O arquivo da prova didática (Arquivo “Prova Didática-Área”) deverá ser enviado no dia 

18/09/2020 até as 23:59 h. 

 

Os documentos deverão ser enviados para o e-mail: concursodmqtm@gmail.com 

 

 Observações:  

 

• A divulgação do tema da prova didática e entrevista ocorrerá no dia 17/09/2020.  

Campus 
Departamento / 

Coordenação 
Disciplinas Formação 

No de 

vagas 

Timóteo 

Departamento de 

Metalurgia e 

Química 

Ciência dos Materiais; Ensaios de 

Materiais; Introdução à Ciência dos 
Materiais; Metalurgia Física; Processos 

de Fabricação I e II; Tratamento 

Térmico. 

Graduação em Engenharia de Materiais, ou em 

Engenharia Mecânica, ou em Engenharia Metalúrgica, ou 

em Engenharia Metalúrgica e Materiais, com 
Especialização, ou Mestrado, ou Doutorado. 

01 

CRONOGRAMA  PERÍODO 

1. Inscrições 24/08/2020 a 02/09/2020 

2. Envio dos Documentos Curriculares de Forma Digital 11/09/2020 

3. Análise de Currículo(a) 14/09/2020 a 16/09/2020 

4. Divulgação do Resultado da Análise de Currículo 17/09/2020 

5. Envio do Plano Didático e Apresentação de Forma Digital 18/09/2020 

6. Entrevista e Prova Didática 21/09/2020 e 22/09/2020 

7. Divulgação do Resultado da Entrevista e Provas 23/09/2020 

8. Recursos 24/09/2020 

9. Divulgação de Resultado de Recurso 25/09/2020 

10. Homologação e Publicação no DOU do Resultado Final 28/09/2020 a 29/09/2020 

mailto:concursodmqtm@gmail.com


• A ordem das provas didáticas e entrevistas será divulgada no dia 17/09/2020.  

• Todas as provas didáticas e entrevistas serão realizadas de forma remota e realizadas 

através da plataforma Microsoft Teams®. O link será divulgado no dia 17/09/2020.  

 

 

DIVULGAÇÃO DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO EM:  
http://www.timoteo.cefetmg.br/ 

 
Divisão de Admissão e Contratação – Campus I/BH: 
http://www.segep.cefetmg.br/apresentacao/setores/cgap/coordenacao-de-concursos/editais/ 
 
Tabelas Salariais e documentos: 

http://www.segep.cefetmg.br/servicos/professor-substituto/contratacao-prof-substituto/contratacao  
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