
23/11/2022 13:44 SEI/IFMG - 1386213 - Retificação de Edital

https://sei.ifmg.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1564835&infra_siste… 1/4

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí 

Coordenadoria de Assuntos Institucionais, Comunicação e Eventos 
Gerência de Gabinete

 Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - Caixa Postal 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG
37 3431 4966  - www.ifmg.edu.br

EDITAL 40/2022
RETIFICAÇÃO Nº01

Dispõe sobre o Processo Sele�vo da Pós-graduação Lato Sensu em Educação para Relações
Étnico-raciais, turma 2023, do IFMG-Campus Bambuí.

 

A DIRETORA-GERAL SUBSTITUTA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS(IFMG) – CAMPUS BAMBUÍ, nomeada pela Portaria nº 255 de 22
de novembro de 2019, publicada no Boletim de Serviço Eletrônico do IFMG-Campus Bambuí em
03/12/2019, e no Diário Oficial da União de 03/12/2019, seção 2, página 26, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela Portaria IFMG nº 475, de 06 de abril de 2016, publicada no DOU de 15 de abril de 2016,
Seção 2, pág.17, retificada pela Portaria IFMG nº 805, de 04 de julho de 2016, publicada no DOU de 06 de
julho de 2016, Seção 2, pág. 22, e pela Portaria IFMG nº 1078 de 27 de setembro de 2016, publicada no
DOU de 04 de outubro de 2016, Seção 2, pág. 20, considerando o Edital 40/2022 publicado em
09/11/2022, RESOLVE retificar alguns itens deste edital conforme o que se segue:

 

Onde se lê 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO, DOS RESULTADOS E DOS RECURSOS

[...]

4.1.1.3 Barema de Avaliação do tempo de serviço, realizado pela comissão, considerará 0,4 ponto por mês completo 
trabalhado, atingindo no máximo 50 pontos. 

[...]

4.2. A nota final do(a) candidato(a) será o resultado da soma dos pontos homologados no Tempo de serviço (0,4 ponto 
por mês e máximo de 50 pontos, conforme Barema contido no ANEXO VI) e após a análise dos documentos 
comprobatórios; e na Carta de Intenção (máximo de 50 pontos, conforme Barema contido no ANEXO V).
 
[...]
 
 

ANEXO VI
BAREMA DE AVALIAÇÃO - CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO

 

No momento da inscrição, o(a) candidato(a) deverá declarar seu tempo de serviço em MESES completos, até o 
máximo de 120 meses. Deverão ser declarados apenas os meses em que há comprovação. 

Boletim de Serviço Eletrônico em 23/11/2022 
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Barema de Avaliação do tempo de serviço, realizado pela comissão, considerará 0,4 ponto por mês completo 
trabalhado atingindo no máximo 50 pontos. O cálculo a ser realizado pela comissão será

qmt x 0,4 = resultado 
Sendo qmt a quantidade de meses trabalhados em instituições escolares.
Este resultado será considerado para a primeira e segunda fases do processo seletivo, além de compor o cálculo do 
resultado final, conforme o item 4.2. do edital. 

[...]

ANEXO X – CRONOGRAMA
Todas as informações acerca do Processo Seletivo serão divulgadas por meio do endereço eletrônico 
https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/subpaginas/editais-e-inscricoes-especializacao-educacao-relacoes-etnico-
raciais
 

Evento Data

Período de inscrições 0h01 do dia 09/11/2022 às 23:59 do 
dia 30/11/2022

Solicitação da isenção da Taxa de Apoio 09/11/2022 a 18/11/2022

Divulgação da lista de deferimento ou indeferimento das solicitações de 
isenção da Taxa de Apoio

Até 23/11/2022

Encerramento do prazo de inscrições 23:59 do dia 30/11/2022

Divulgação preliminar da lista de inscrições recebidas Até 07/12/2022

Divulgação final da lista de inscrições recebidas Até 12/12/2022

Divulgação do resultado preliminar da primeira etapa Até 12/12/2022

Divulgação do resultado final da primeira etapa Até 16/12/2022

Divulgação do resultado preliminar da segunda etapa Até 16/12/2023

Divulgação do resultado final da segunda etapa Até 22/12/2023

Divulgação do resultado preliminar da terceira etapa Até 20/01/2023

Divulgação do resultado final da terceira etapa Até 26/01/2023

Chamada para a Comissão da Heteroidentificação (candidatos(as) 
pardos(as) e pretos(as))

Até 26/01/2023

Resultado Preliminar da Comissão da Heteroidentificação (candidatos(as) 
pardos(as) e pretos(as))

Até 10/02/2023

Resultado Final da Comissão da Heteroidentificação (candidatos(as) 
pardos(as) e pretos(as))

Até 15/02/2023

Homologação do resultado final do processo seletivo Até 15/02/2023

Chamada para matrícula 15/02/2023 a 03/03/2023

Período de ambientação ao curso e à plataforma EaD (data prevista) 13/03/2023 a 17/04/2023

https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/subpaginas/editais-e-inscricoes-especializacao-educacao-relacoes-etnico-raciais
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Início de oferta da disciplina 01 (data prevista) 20/03/2023

 

Leia-se:

 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO, DOS RESULTADOS E DOS RECURSOS

[...]

4.1.1.3 Barema de Avaliação do tempo de serviço, realizado pela comissão, considerará 0,4 ponto por mês completo 
trabalhado, atingindo no máximo 48 pontos. 

[...]

4.2. A nota final do(a) candidato(a) será o resultado da soma dos pontos homologados no Tempo de serviço (0,4 ponto 
por mês e máximo de 48 pontos, conforme Barema contido no ANEXO VI) e após a análise dos documentos 
comprobatórios; e na Carta de Intenção (máximo de 50 pontos, conforme Barema contido no ANEXO V)
 
[...]
 

ANEXO VI
BAREMA DE AVALIAÇÃO - CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO

No momento da inscrição, o(a) candidato(a) deverá declarar seu tempo de serviço em MESES completos, até o 
máximo de 120 meses. Deverão ser declarados apenas os meses em que há comprovação. 

Barema de Avaliação do tempo de serviço, realizado pela comissão, considerará 0,4 ponto por mês completo 
trabalhado atingindo no máximo 48 pontos. O cálculo a ser realizado pela comissão será

qmt x 0,4 = resultado 
Sendo qmt a quantidade de meses trabalhados em instituições escolares.
Este resultado será considerado para a primeira e segunda fases do processo seletivo, além de compor o cálculo do 
resultado final, conforme o item 4.2. do edital. 
 
[...]

 
ANEXO X – CRONOGRAMA

Todas as informações acerca do Processo Seletivo serão divulgadas por meio do endereço eletrônico 
https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/subpaginas/editais-e-inscricoes-especializacao-educacao-relacoes-etnico-
raciais
 

Evento Data

Período de inscrições 0h01 do dia 09/11/2022 às 23:59 do 
dia 30/11/2022

Solicitação da isenção da Taxa de Apoio 09/11/2022 a 18/11/2022

Divulgação da lista de deferimento ou indeferimento das solicitações de 
isenção da Taxa de Apoio

Até 23/11/2022

Encerramento do prazo de inscrições 23:59 do dia 30/11/2022

Divulgação preliminar da lista de inscrições recebidas Até 07/12/2022

https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/subpaginas/editais-e-inscricoes-especializacao-educacao-relacoes-etnico-raciais
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Divulgação final da lista de inscrições recebidas Até 12/12/2022

Divulgação do resultado preliminar da primeira etapa Até 12/12/2022

Divulgação do resultado final da primeira etapa Até 16/12/2022

Divulgação do resultado preliminar da segunda etapa Até 16/12/2022

Divulgação do resultado final da segunda etapa Até 22/12/2022

Divulgação do resultado preliminar da terceira etapa Até 20/01/2023

Divulgação do resultado final da terceira etapa Até 26/01/2023

Chamada para a Comissão da Heteroidentificação (candidatos(as) 
pardos(as) e pretos(as))

Até 26/01/2023

Resultado Preliminar da Comissão da Heteroidentificação (candidatos(as) 
pardos(as) e pretos(as))

Até 10/02/2023

Resultado Final da Comissão da Heteroidentificação (candidatos(as) 
pardos(as) e pretos(as))

Até 15/02/2023

Homologação do resultado final do processo seletivo Até 15/02/2023

Chamada para matrícula 15/02/2023 a 03/03/2023

Período de ambientação ao curso e à plataforma EaD (data prevista) 13/03/2023 a 17/04/2023

Início de oferta da disciplina 01 (data prevista) 20/03/2023

 

 
 

Bambuí, 23 de novembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida de Oliveira, Diretor(a) Geral
Substituto(a), em 23/11/2022, às 10:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs
informando o código verificador 1386213 e o código CRC 5EEEA74E.
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