
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

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

PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
 

Leopoldina, quinta-feira, 2 de junho de 2022. 
Edital Nº 120, de 01 de junho de 2022 – Leopoldina – MG 
 
1. O Professor assumirá encargos didáticos na Educação Profissional e Tecnológica de Nível Médio e no 
Ensino Superior. 
 

 

Mais informações sobre o horário e procedimentos para realização das provas entrevistas e o horário de trabalho e 
a divulgação das etapas dos processos seletivos serão obtidas através de e-mail ou no site do CEFET-MG.  
 
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. ” Documentos a serem enviados: Currículo Lattes e 
seus respectivos documentos comprobatórios, além dos demais documentos exigidos no edital, no formato pdf, em e-
mail único conforme data prevista no item 2 do cronograma.  
 
Antes de iniciar esta etapa o candidato deve entregar o Termo de compromisso (disponível em 
https://www.segep.cefetmg.br/wpcontent/uploads/sites/177/2022/05/Declara%C3%A7%C3%A3o-de-Ciencia.pdf) 
preenchido e assinado.  
 

➢ Os documentos deverão ser enviados para o e-mail: dee-lp@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 através de e-mail ou nos sites listados 
abaixo:  
Antes de iniciar a prova e/ou entrevista o candidato deve entregar a declaração de ciência do edital 
preenchido e assinado (disponível em 
https://www.segep.cefetmg.br/wpcontent/uploads/sites/177/2022/05/Declara%C3%A7%C3%A3o-de-
Ciencia.pdf).  
 
DEPARTAMENTO DE ELETROELETRÔNICA - LEOPOLDINA  
https://www.deelp.cefetmg.br/  
 
Divisão de Admissão e Contratação: 
http://www.segep.cefetmg.br/apresentacao/setores/cgap/coordenacao-de-concursos/editais/  

Campus 
Departamento 
/Coordenação 

Disciplinas Formação 
No de 
vagas 

Leopoldina 
Departamento de 
Eletroeletrônica 

Circuitos Elétricos; Eletrônica 
Analógica; Eletrônica Digital; 
Instrumentação e Controle 

Graduação em Engenharia Elétrica ou em 
Engenharia Eletrônica ou em Engenharia de 

Controle e Automação ou em Engenharia 
Mecatrônica, com Especialização ou Mestrado ou 

Doutorado 

01 

CRONOGRAMA PERÍODO 

1. Inscrições 03/06/2022 a 12/06/2022 

2. Envio dos Documentos Curriculares 03/06/2022 a 12/06/2022 

3. Análise de Currículo(*) 13/06/2022 

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

5. Entrevista e Provas 15/06/2022 – 17/06/2022 

6. Divulgação do Resultado da Entrevista e Provas 20/06/2022 

7. Recursos 21/06/2022 

8. Divulgação de Resultado de Recurso 22/06/2022 

9. Homologação e Publicação no DOU do Resultado Final 23/06/2022 
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Tabelas Salariais e documentos:  
http://www.segep.cefetmg.br/servicos/professor-substituto/contratacao-profsubstituto/contratacao 


