SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
DIVISÃO DE ADMISSÃO E CONTRATAÇÃO
PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
Curvelo, 01 de dezembro de 2021.
Edital Nº 123, de 24 de novembro de 2021 - Curvelo – MG

1. O Professor assumirá encargos didáticos na Educação Profissional e Tecnológica
de Nível Médio e no Ensino Superior.
Campus

Departamento /
Coordenação

Disciplinas

Formação

No de
vagas

Curvelo

Departamento
de Formação
Geral

Filosofia (Ensino Médio);
Filosofia da Tecnologia; Introdução ao
Direito; Metodologia Científica (Ensino
Superior.

Licenciatura em Filosofia, com Especialização
ou Mestrado ou Doutorado em Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas.

01

CRONOGRAMA
1. Inscrições

PERÍODO
26/11/2021 a 05/12/2021

2. Envio dos Documentos Curriculares
3. Análise de Currículo

06/12/2021
07/12/2021 a 09/12/2021

4. Divulgação do Resultado da Análise de Currículo

10/12/2021

5. Entrevista e Provas

13/12/2021

6. Divulgação do Resultado da Entrevista e Provas

14/12/2021 e 15/12/2021

7. Recursos

16/12/2021

8. Divulgação do Resultado Final

17/12/2021

9. Homologação e Publicação no DOU do Resultado Final

21/12/2021

ATENÇÃO: conforme o edital, “todos os candidatos deverão entregar os documentos curriculares de forma digital para o e-mail indicado no cronograma do edital, na data prevista.

 Os documentos deverão ser enviados para o e-mail: dfg-cv@cefetmg.br
Orientações para os candidatos do processo seletivo simplificado para
professor substituto de Filosofia/ Filosofia da Tecnologia/Introdução
ao Direito/Metodologia Científica – Edital 123/2021
Deverão ser enviados para o e-mail: dfg-cv@cefetmg.br os seguintes documentos:


Declaração de ciência e concordância com os termos do edital
https://drive.google.com/file/d/1KwwoG- 2RbuvaVbd5vn4routKehxVVRni/view?
usp=sharing



Currículo no formato Lattes, em arquivo único no formato pdf, com os documentos de
comprovação na ordem dos quadros 1, 2 e 3, presentes nos termos da Portaria DIR –
792/2017, do CEFET-MG.



Serão classificados para as etapas de prova didática e entrevista os 10 (dez)
candidatos com maior pontuação na etapa de análise curricular.



A ordem dos candidatos para a realização das etapas de prova didática e entrevista
será na ordem de classificação da análise curricular.



As etapas de prova didática e entrevista ocorrerão presencialmente no Campus
Curvelo do CEFET/MG: Rua Raymundo Mattoso 900 - Santa Rita - Curvelo - MG Brasil Cep: 35.790-000



A duração máxima da aula será de 20 minutos. Depois da aula, a banca entrevistará
o(a) candidato(a).



Serão disponibilizados computador e projetor multimídia.
equipamentos é de total responsabilidade do(a) candidato(a).



O tema da prova d i d á t i c a será divulgado às 8h da manhã do dia 10/12/2021

O

manuseio

dos

na página https://www.curvelo.cefetmg.br.


MAIS INFORMAÇÕES sobre o horário e local de realização das provas entrevistas e o
horário de trabalho e a divulgação das etapas dos processos seletivos serão
obtidas no através de e-mail ou nos sites listados abaixo:

DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO GERAL - CURVELO
https://www.curvelo.cefetmg.br/ e https://www.segep.cefetmg.br/contatos/setores/coordenacao-deadministracao-de-pessoal/divisao-de-admissao-e-contratacao/editais/
DIVISÃO DE ADMISSÃO E CONTRATAÇÃO – CAMPUS I/BH
https://www.segep.cefetmg.br/contatos/setores/coordenacao-de-administracao-de-pessoal/divisao-de-admissao-e-contratacao/
TABELAS SALARIAIS E DOCUMENTOS
http://www.segep.cefetmg.br/servicos/professor-substituto/contratacao-prof-substituto/
contratacao

Curvelo, 26 de novembro de 2021.

