
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

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

PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
 

Divinópolis, 3 de dezembro de 2021. 
 

Edital Nº 124, de 24 de novembro de 2021 - Divinópolis – MG 

 

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

de Nível Médio e no Ensino Superior. 
 

 

 

(*) Curriculum vitae: em arquivo único formato tipo.pdf, com os comprovantes na ordem dos qua-
dros 1, 2 e 3 presentes nos termos da Portaria DIR - 792/2017, de 10 de agosto de 17.  

 
 Os documentos deverão ser enviados para o e-mail:  

coordenacaomoda.cefetdiv@gmail.com 

 
(**) Serão classificados para a etapa de entrevista e de prova didática os 10 (dez) candidatos me-
lhores classificados na etapa de análise curricular.  

 
ATENÇÃO: conforme o edital, “todos os candidatos deverão entregar os documentos cur-
riculares de forma digital (Arquivo: “Prova de Títulos - Nome do Candidato”), para o e-
mail (coordenacaomoda.cefetdiv@gmail.com) indicado no cronograma do edital, na data 
prevista (06/12/2021 até às 23h59min). Os candidatos classificados na análise de currí-
culo, também deverão entregar de forma digital todo o material para a realização da prova 
didática a ser determinado pela banca e divulgado juntamente com o resultado da análise 
dos currículos”. 
 
 
 

Campus 
Departamento / 

Coordenação 
Disciplinas Formação 

No de 

vagas 

Divinópolis 

Departamento 
de Informática, 

Gestão e 
Design 

Computação Gráfica Aplicada à Moda; 
Produção para Editorial e Publicidade; 

Artes; Marketing de Moda e Vitrinismo; 
História da Arte e do Design; Moda, 
Semiótica e Comunicação; Teoria da 

Cor; Trend Hunting. 

Graduação em Design de Moda ou em Moda, 
com Especialização ou Mestrado ou 

Doutorado. 

01 

CRONOGRAMA  PERÍODO 

1. Inscrições 26/11/2021 a 05/12/2021 

2. Envio dos Documentos Curriculares (*) 06/12/2021 

3. Análise de Currículo (**) 07/12/2021 a 09/12/2021 

4. Divulgação do Resultado da Análise de Currículo 10/12/2021 

5. Entrevista e Provas – PRESENCIAIS  13/12/2021 e 14/12/2021 

6. Divulgação do Resultado da Entrevista e Provas 16/12/2021 

7. Recursos 17/12/2021 

8. Divulgação do Resultado Final 20/12/2021 

9. Homologação e Publicação no DOU do Resultado Final 21/12/2021 



Observações importantes:  
 

 As etapas de prova didática e entrevista ocorrerão presencialmente no Campus 
Divinópolis do CEFET/MG: Rua Álvares de Azevedo 400 - Bela Vista - Divinópolis - 
MG - Brasil - CEP 35503-822. 

 

 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. O manuseio dos equi-
pamentos é de total responsabilidade do(a) candidato(a). 

 

 O tema e ordem das provas didáticas e entrevistas serão divulgados até as 14h do 
dia 10/12/2021 na página https://www.digddv.cefetmg.br/ 

 
MAIS INFORMAÇÕES sobre o horário, local de realização das provas e entrevistas, 

horário de trabalho e a divulgação das etapas dos processos seletivos serão 
obtidas através de e-mail ou nos sites listados abaixo: 
 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA GESTÃO E DESIGN -  DIVINOPOLIS  
https://www.digddv.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  
 

 

 
 
 
 

Divinópolis, 02 de dezembro de 2021 
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