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Edital Nº 115, de 26 de maio de 2022 - Divinópolis – MG 
 
1. O Professor assumirá encargos didáticos na Educação Profissional e Tecnológica de Nível 
Médio e no Ensino Superior. 
 

Campus 
Departamento / 

Coordenação Disciplina Formação 
No de 
vagas 

Divinópolis 
Departamento 
de Formação 

Geral 
Matemática 

Graduação em Matemática - Licenciatura, com 
Especialização ou Mestrado ou Doutorado. 01 

 
2. Cronograma 
 

CRONOGRAMA  PERÍODO 

1. Inscrições 30/05/2022 a 08/06/2022 

2. Envio dos Documentos Curriculares 30/05/2022 a 08/06/2022 

3. Análise de Currículo 09/06/2022 a 13/06/2022 

4. Divulgação do Resultado da Análise de Currículo 
14/06/2022 

5. Prova Didática e Entrevistas presenciais 20/06/2022 

6. Divulgação do Resultado da Entrevista e Provas 21/06/2022 

7. Recursos 22/06/2022 

8. Análise dos pedidos de recurso 24/06/2022 

9. Entrevista e Provas de candidatos com recurso deferido 27/06/2022 

10. Divulgação do Resultado Final 28/06/2022 

11. Homologação e Publicação no DOU do Resultado Final 29/06/2022 
 
 
3. Etapas do Processo Seletivo: 
 

 1ª etapa: Análise de Currículo – 100 pontos 
 2ª etapa: Prova Didática – 100 pontos 
 3ª etapa: Entrevista – 100 pontos 

 
3.1 – Etapa Análise de Currículo 
 
Conforme o edital, todos os candidatos deverão entregar, na data prevista, os documentos curriculares de 
forma digital para o e-mail indicado abaixo, bem como declaração de ciência do edital, especialmente do 
item 1. 
 
3.1.1 Os documentos deverão ser enviados para o e-mail edital.115matem2022.dv@gmail.com 
seguindo as observações a seguir: 
 

1) O(a) candidato(a) deverá enviar toda a documentação em apenas 1 (um) e-mail. 
 

2) Os documentos devem estar legíveis e orientados de forma correta. 
 

3) Os documentos comprobatórios devem ser enviados em 1 (um) único arquivo do tipo pdf. 



 
4) Para a análise de curriculum, o(a) candidato(a) deverá indicar para cada documento a pontuação 

correspondente de acordo com a planilha quadro síntese disponível em   
docs.google.com/spreadsheets/d/1MvLspi3owF_5pcLsgva10TNDesBV1qe0/edit#gid=
479708979. O candidato deverá realizar o download e planilha, preencher e enviar no formato .pdf 
juntamente com os documentos comprobatórios. Na coluna “NÚMEROS DOS DOCUMENTOS 
COMPROBATÓRIOS” deve-se colocar o intervalo das páginas que contém os documentos 
comprobatórios. 

 
Atente-se que o e-mail deverá conter 3 anexos: Planilha.pdf, DeclaraçãoDeCiência.pdf, 
DocumentosComprobatorios.pdf. 
 
3.1.2 Candidatos que não comprovarem, nesta etapa, que possuem a formação exigida concluída serão 
eliminados. Somente o diploma já validado por uma Instituição de Ensino Superior Brasileira é considerado 
um documento válido (simples protocolo, sem a validação final do diploma é motivo de desclassificação). 
Neste concurso é pré-requisito ser licenciado em Matemática, com Especialização ou Mestrado ou 
Doutorado. 
 
3.1.3 Serão classificados para as etapas prova didática e entrevista os dez candidatos mais bem 
classificados na etapa de análise curricular. A convocação para prova didática e entrevista será publicada 
juntamente com o resultado da etapa análise de currículo.  
 
3.2 – Etapa Prova Didática 
 
3.2.1 A prova didática será realizada presencialmente do Campus Divinópolis do Cefet-MG (R. Álvares de 
Azevedo, 400 - Bela Vista, Divinópolis)  
 
3.2.2 A prova didática consistirá em exposição pelo candidato, de no máximo 15 minutos, sobre um tema 
que será divulgado no resultado da análise de currículo/convocação para entrevista e prova didática.  
 
3.2.3 A ordem de candidatos na prova didática será a mesma ordem da classificação na etapa Análise de 
Currículo. 
 
3.2.4 Será eliminado o candidato que obtiver menos de 60 pontos na etapa Prova Didática 
 
3.2.5 Critérios de avaliação da Prova Didática:  
 
1) Sequência, concatenação de ideias e desenvolvimento do tema (25 pontos);  
2) Domínio de conteúdo (40 pontos);  
3) Uso de linguagem técnico-científica adequada ao tema (15 pontos);  
4) Uso de recursos didático-pedagógicos e criatividade (10 pontos);  
5) Uso correto da norma culta da Língua Portuguesa e adequação da exposição ao tempo previsto (10 
pontos). 
 
3.3 – Etapa Entrevista 
 
3.3.1 A entrevista ocorrerá logo após a prova didática e consistirá em pergunta(s) sobre a prova didática, 
disponibilidade e perfil do candidato em atender às demandas do Departamento de Formação Geral.  
 
3.3.2 Será eliminado o candidato que obtiver menos de 60 pontos na entrevista.   
 
3.3.3 Critérios de avaliação da Entrevista:  
 
1) Pergunta(s) sobre a prova didática (35 pontos) 
2) Perfil do candidato para atendimento das demandas do Departamento de Formação Geral (35 pontos) 
3) Disponibilidade (30 pontos) 
 
4. A nota final do candidato será a média das notas obtidas nas três etapas do concurso.  
 
5. Dúvidas relacionadas ao concurso devem ser encaminhadas para o e-mail 
edital.115matem2022.dv@gmail.com 
 
 
ATENÇÃO:  
Os resultados (etapas) do processo seletivo serão divulgados: 
a) no site do Campus: www.divinopolis.cefetmg.br 
b)  DIVISÃO DE ADMISSÃO E CONTRATAÇÃO – CAMPUS I/BH: 
http://www.segep.cefetmg.br/apresentacao/setores/cgap/coordenacao-de-concursos/editais/ 
 



 
Outras informações poderão ser obtidas junto ao DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO GERAL 
DIVINÓPOLIS: dfgdv@cefetmg.br   
 
TABELAS SALARIAIS E DOCUMENTOS 
http://www.segep.cefetmg.br/servicos/professor-substituto/contratacao-prof-substituto/contratacao  
 
 


