
Orientações para os candidatos do processo seletivo simplificado para professor 

substituto de Português/Redação/Metodologia Científica - Edital 125/2021 CEFET/MG 

 

● Após a inscrição e durante o período indicado no edital, o candidato deverá enviar os 

seguintes itens, em um único arquivo PDF, para o e-mail dfg-lp-selecao@cefetmg.br: 

 

1) Currículo no formato Lattes; 

2) Diploma ou comprovante de habilitação mínima requerida pelo edital; 

3) Declaração de ciência e concordância com os termos do edital (Link); 

4) Documentos passíveis de pontuação na avaliação de currículo, conforme disposto na portaria  

DIR – 792/17 (link). 

 

● O resultado da análise de currículo será divulgado até as 22h da data prevista no edital. 

● Os candidatos habilitados na análise de currículo deverão participar, às 9h da data 

prevista no edital, do sorteio remoto on-line de um ponto para a prova didática. Para 

isso, os candidatos devem providenciar, previamente, acesso à plataforma Microsoft 

Teams com o endereço de e-mail utilizado na inscrição. 

● Na hora do sorteio, o candidato deverá estar em um dispositivo com câmera e portar 

documento oficial de identificação com foto. 

● Os pontos que estarão no sorteio serão: 

 

1) Texto argumentativo; 

2) Gêneros textuais do mundo digital; 

3) Subordinação e coordenação; 

4) Gênero épico, lírico e dramático; 

5) Influências das vanguardas modernistas na literatura brasileira do século XX; 

6) O romance no século XIX: origens e contexto. 

 

● No momento do sorteio do ponto, a banca informará aos candidatos o horário de início 

das provas didáticas e entrevistas, que respeitará o prazo mínimo de 24h após o sorteio.  

● A prova didática/entrevista será presencial no Campus Leopoldina do CEFET/MG: 

rua José Peres 558, Centro, Leopoldina – MG.  

● Para a entrada e permanência no Campus, inclusive na hora da prova 

didática/entrevista, será obrigatório o uso de máscara que cubra o nariz e a boca. 

● Na entrada da sala para a prova didática/entrevista, o candidato deverá higienizar as 

mãos com álcool disponibilizado pela banca examinadora. 

● Recomendamos que o candidato leve sua própria caneta esferográfica de tinta azul ou 

preta para assinar a lista de presença e sua própria garrafa com água. 

● A banca examinadora não receberá qualquer material impresso do candidato. Todo 

material que for utilizado durante a aula, incluindo o plano de aula, deverá ser enviado 

em PDF para endereço de e-mail indicado no sorteio, até 10 minutos antes de 

começarem as aulas. 

mailto:dfg-lp@cefetmg.br
https://docs.google.com/document/d/1p4ubgOkRp-koPsJPyAkMBArx6-m7i86D/edit?usp=sharing&ouid=118255921021752444375&rtpof=true&sd=true
https://www.dfglp.cefetmg.br/professores-substitutos/


● Todos os candidatos deverão estar presentes na sala indicada pela banca, com 

documento oficial de identificação com foto, no horário de início das provas 

didáticas/entrevistas, quando será sorteada a ordem de apresentação. 

● A duração máxima da aula será de 25 minutos. 

● Depois da aula, a banca poderá arguir o candidato. 

● Serão disponibilizados computador e projetor multimídia. 

● O candidato que (i) não enviar a documentação no prazo, (ii) não participar do sorteio 

remoto on-line do ponto ou (iii) não estiver presente no sorteio presencial da 

apresentação da prova didática/entrevista será ELIMINADO do processo. 


