
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

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

PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
 

Nepomuceno, 28 de março de 2022. 
Edital Nº 60, de 24 de março de 2022 – Nepomuceno – 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 dez candidatos melhor classificados na etapa 
de análise curricular. 
 

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”, cabendo destacar que 

cabe ao candidato a responsabilidade pelas informações fornecidas. Para a etapa de prova didática e 

entrevista, apenas os 10 candidatos selecionados deverão entregar de forma digital os seguintes 

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

apresentação da prova didática. Os arquivos referentes aos documentos curriculares deverão ser 

enviados em arquivos separados no formato pdf em e-mail e somente nas datas previstas no 

cronograma: 
 

 Os documentos deverão ser enviados para o e-mail: adriano.henriques@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: 
 
Site do Campus Nepomuceno: 
http://www.nepomuceno.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  

Campus 
Departamento / 

Coordenação 
Disciplinas Formação No de vagas 

Nepomuceno 
Departamento de 
Formação Geral 

Inglês 
Graduação em Letras (habilitação 
em Inglês ou Português/Inglês) 

01 

CRONOGRAMA PERÍODO 

1. Inscrições 28/03/2022 a 06/04/2022 

2. Envio dos Documentos Curriculares 28/03/2022 a 06/04/2022 

3. Análise de Currículo 07/04/2022  

4. Divulgação do Resultado da Análise de Currículo 08/04/2022 

5. Envio dos Arquivos para a Realização da Prova – Plano de Aula 11/04/2022 

6. Prova Didática e Entrevistas 12/04/2022 

7. Divulgação do Resultado da Entrevista e Provas 13/04/2022 

8. Recursos 14/04/2022 

9. Divulgação de Resultado de Recurso 18/04/2022 

10. Homologação e Publicação no DOU do Resultado Final 19/04/2022 
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