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EDITAL Nº. 01, DE 20 DE JANEIRO DE 2014 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS 
 
O SUBSTITUTO DO REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 
TRIÂNGULO MINEIRO, no uso de suas atribuições legais, conferida pela Portaria IFTM nº 1.277 de 14/11/2013, 
publicada no DOU de 18/12/2011, Seção 2, Página 26 e Lei nº 11.892 de 29/12/2008, publicada no DOU de 
30/12/2008 e de acordo com as normas estabelecidas pelos Decretos nº. 7.312 de 22 de setembro de 2010, 
publicado no DOU em 23 de setembro de 2010 e n° 6.944, de 21 de agosto de 2009, publicado no Diário Oficial da 
União de 24 de agosto de 2009, e suas alterações, e ainda pelas Portarias do Ministério da Educação nº 1.475 de 
20 de dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União em 21 de dezembro de 2012 e nº 360 de 25 de abril 
de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 26 de abril de 2013, TORNA PÚBLICO o presente Edital que 
retifica o Edital de nº 047/2013, no que segue: 
 
1. Ficam retificadas as datas informadas no Edital nº 047/2013, conforme segue: 
 
1.1. No item 11.18, leia-se: 

 
“A divulgação do gabarito definitivo da Prova Objetiva será publicada nos endereços eletrônicos 
http://www.iftm.edu.br/concursos e www.objetivas.com.br a partir do dia 23 de janeiro de 
2014.” 

 
1.2. No item 12.2, leia-se: 
 

A convocação para a Prova de Desempenho Didático-Pedagógico e o local de realização do sorteio 
dos temas tem previsão de publicação para o dia 07 de fevereiro de 2014, nos sites 
http://www.iftm.edu.br/concursos e www.objetivas.com.br. 

 
1.3. No item 12.3, leia-se: 
 

“O sorteio dos temas para a Prova de Desempenho Didático-Pedagógico tem previsão de realização 
no dia 10 de fevereiro de 2014, às 08h (oito horas), na cidade de Uberaba – MG.” 

 
1.4. No item 12.6, leia-se: 

 
“A banca examinadora e o cronograma da Prova de Desempenho Didático-Pedagógico serão 
divulgados nos endereços eletrônicos: http://www.iftm.edu.br/concursos e www.objetivas.com.br, 
a partir das 12 horas do dia 10 de fevereiro de 2014.” 
 

1.5. No item 12.7, leia-se: 
 

“O início da realização das provas de Desempenho Didático-Pedagógico tem previsão para o dia 13 
de fevereiro de 2014 e as mesmas serão realizadas apenas na cidade de Uberaba – MG, em 
local a ser divulgado oportunamente.” 

 
1.6. No item 12.17, leia-se: 

 
“O resultado da Prova de Desempenho Didático-Pedagógico será divulgado nos portais 
www.iftm.edu.br/concursos e www.objetivas.com.br, a partir do dia 21 de fevereiro de 2014.” 
 

1.7. No item 12.18, leia-se: 
 

“O resultado final da Prova de Desempenho Didático-Pedagógico e a classificação dos candidatos, 
após a análise dos recursos, serão divulgados nos portais www.iftm.edu.br/concursos e 
www.objetivas.com.br, a partir do dia 07 de março de 2014.” 

 
1.8. No item 13.13, leia-se: 

 
“A nota obtida na prova de títulos será divulgada a partir de 21 de fevereiro de 2014 no site do IFTM, 
juntamente com a nota das provas de Desempenho Didático-Pedagógico.” 
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1.9. No item 13.14, leia-se: 
 

“A nota final obtida na prova de títulos e a classificação, após a análise dos recursos, será divulgada 
a partir de 07 de março de 2014 no site do IFTM, juntamente com a nota e classificação das provas 
de Desempenho Didático-Pedagógico.” 

 
1.10. No item 14.3, leia-se: 

 
“Resultado Final do Concurso Público será homologado e publicado no Diário Oficial da União na 
provável data de 07 de março de 2014, contendo a classificação dos candidatos aprovados no 
certame, de acordo com o Anexo II do Decreto nº. 6.944/2009, Os candidatos não classificados no 
número máximo de aprovados de que trata o anexo II do Decreto nº. 6.944/2009, ainda que tenham 
atingido nota mínima, estarão automaticamente reprovados do concurso público.” 

 

2. Fica RETIFICADO o Cronograma, Anexo III do Edital nº 047/2013, passando a valer, desta data em diante, 
conforme segue: 
 

ETAPAS DATA 
Gabarito Oficial e resultado da 1ª Fase 23/01/2014 

Recurso contra a nota da prova objetiva 24/01/2014 a 28/01/2014 

Convocação para 2ª Fase (Provas de Desempenho Didático-Pedagógico) 07/02/2014 

Sorteio dos Temas das provas de desempenho-didático pedagógico (às 08h) 10/02/2014 

Publicação dos temas sorteados e dos nomes dos componentes da banca 
examinadora (após as 12h) 

10/02/2014 

Início das Provas de Desempenho Didático-Pedagógico e recolhimento dos títulos 13/02/2014 

Divulgação da pontuação das Provas de Desempenho Didático-Pedagógico e Títulos 21/02/2014 

Recurso relativo à pontuação das Provas de Desempenho Didático-Pedagógico e 
Títulos 

24/02/2014 a 26/02/2014 

Divulgação do resultado das análises dos recursos 07/03/2014 

Divulgação das notas e classificação das Provas de Desempenho Didático-
Pedagógico e Títulos na internet 

07/03/2014 

Publicação da homologação do resultado final no DOU 07/03/2014 

 
2.1. As datas informadas no cronograma são apenas uma previsão, podendo ser alteradas em caso de 
comprovada necessidade. 
 
3. As demais disposições do Edital nº 047/2013 permanecem inalteradas. 

 
 
 

JOSÉ ANTÔNIO BESSA 
Substituto do Reitor  

 
 
 
 
 
 
 

 


