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EDITAL Nº. 08, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2014 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS 
 
 
REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO, no 

uso de suas atribuições legais, conferida pelo Decreto Presidencial de 15/12/2011, publicado no DOU de 16/12/2011, 
Seção 2, Página 2 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 para divulgar o que segue: 
  
 

1. RESULTADO DOS RECURSOS RELATIVOS AO GABARITO: conforme pareceres da Banca 

Examinadora, que se encontram disponíveis nos Câmpus do IFTM, ficam anuladas as seguintes questões: 
1.1. Para o cargo de Professor Eletrotécnica: nº 26 (roxa), nº 29 (azul), nº 25 (vermelha) e nº 33 (verde). 
1.2. Para o cargo de Professor Matemática I: nº 39 (vermelha), nº 31 (roxa), nº 30 (verde) e nº 33 (azul). 
1.3. Para o cargo de Professor Matemática II: nº 28 (azul), nº 28 (vermelha), nº 31 (roxa) e nº 36 (verde).  
1.4. Para o cargo de Professor Português/Espanhol: nº 34 (roxa) e nº 39 (vermelha).  

 
 

 2. RESULTADO DOS RECURSOS RELATIVOS À PROVA OBJETIVA: por ter sido julgada procedente 

parte dos recursos impetrados, fica retificado o relatório de notas divulgado em 23/01/2014. O Gabarito Final e o novo 
relatório de notas da Prova Objetiva, ora divulgados, já se encontram com as anulações relativas aos recursos 
impetrados devidamente processadas - respectivamente  Anexos I e II deste Edital. 
 
 

3. DOS TEMAS DA PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO: O sorteio dos temas para a 
Prova de Desempenho Didático-Pedagógico será realizado no dia 10/02/2014, às 8h, no Instituto Federal do 
Triângulo Mineiro - Campus Uberaba - Unidade II, situado na Av. Edilson Lamartine Mendes n. 300 – Bairro 

Parque das Américas – CEP: 38.045-000, na cidade de Uberaba – MG. 
3.1 A presença dos candidatos no sorteio dos temas é facultativa. 
3.2. O tema da aula será único para todos os candidatos de cada disciplina/área. 
 
 
4. CONVOCA PARA A PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO: os candidatos aprovados na 

Prova Objetiva e classificados conforme o item 11.20, do Edital de Concurso nº 047/2013, ficam convocados a se 
apresentarem para a Prova de Desempenho Didático, a ser realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2014, na 

cidade de Uberaba – MG. 
4.1. O candidato deverá se apresentar para a Prova de Desempenho Didático-Pedagógico munido de 

documento oficial de identidade com foto e entregar à banca o plano de aula, em 04 (quatro) vias, antes do início da 
prova, conforme item 12.13 e seus subitens, do Edital nº 047/2013. 

4.1.1. Os Planos de Aula para os cargos de Professor de Língua Estrangeira devem ser apresentados 
também em língua estrangeira. 

4.2. O candidato deverá comparecer ao local da Prova de Desempenho Didático, no mínimo, 15 (quinze) 
minutos antes do horário previsto para a realização da atividade, que se dará em turnos. O candidato terá uma 
tolerância máxima de 10 (dez) minutos, além do horário estabelecido para o seu turno, sendo esse tempo 
contabilizado no tempo total da Prova de Desempenho. Após esse tempo de tolerância, o candidato não poderá 
realizar a atividade e estará automaticamente desclassificado do Concurso Público. 

4.3. A banca examinadora, cronograma da Prova de Desempenho Didático-Pedagógico, locais de aplicação 
das provas e os temas sorteados serão divulgados nos endereços eletrônicos: http://www.iftm.edu.br/concursos e 
www.objetivas.com.br, a partir das 12 horas do dia 10/02/2014. 

4.4. O relatório de candidatos convocados para a Prova de Desempenho Didático-Pedagógico consta no 
Anexo III deste Edital. 

 

http://www.iftm.edu.br/concursos
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5. CONVOCA PARA A PROVA DE TÍTULOS: os candidatos classificados na Prova Objetiva, conforme 

quadro do item 11.20 do Edital nº 047/2013, ficam convocados a procederem à entrega de TÍTULOS, se desejarem 
concorrer a essa etapa, em conformidade com o Capítulo 13 do Edital de Concurso nº 047/2013, nos dias 15 e 16 de 
fevereiro de 2014. 

5.1. O candidato deverá entregar, no mesmo dia da realização da Prova de Desempenho Didático-
Pedagógico, em envelope identificado com seu nome: seu currículo (preferencialmente, no modelo da Plataforma 
Lattes do CNPq), os documentos que possuir, constantes no quadro do item 13.7 do Edital nº 047/2013, na ordem 
descrita na Plataforma Lattes e o Requerimento de Pontuação de Títulos (Anexo IV deste edital), devidamente 
preenchido e receberá um comprovante de entrega, contendo o número de fotocópias apresentadas. 

5.2. Serão recebidos os títulos de todos os candidatos convocados, porém, somente serão pontuados os 
títulos dos candidatos classificados na prova de desempenho didático-pedagógico. 

 
 
6. DO REQUERIMENTO DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS: fica RETIFICADO, conforme Anexo IV deste 

Edital, o REQUERIMENTO DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS, Anexo VI do Edital nº 047/2013. 
 
 
7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: as notas da Prova de Desempenho Didático-Pedagógico e da 

prova de Títulos serão divulgadas a partir de 21 de fevereiro de 2014. 

 
 

 
 

 
 

 
ROBERTO GIL RODRIGUES ALMEIDA 

Reitor 
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EDITAL Nº 47, DE 29 DE OUTUBRO DE 2013. 
 

ANEXO VI 
REQUERIMENTO DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS 

 
Eu,___________________________________________________________________, 

CPF____________________________________, RG_____________________________, endereço:                     

__________________________________________________________________________________, 

candidato ao cargo de Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, do Quadro Efetivo do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – Câmpus:  ______________, área 

_____________________________________________, inscrição nº ___________, venho requerer 

pontuação para Prova de Títulos de que trata o Edital nº 47/2013, conforme relação abaixo:  

TÍTULAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Pontos Máximo 
Solicito 
Pontos: 

1. Doutorado na área    

2. Mestrado na área    

3. Especialização na área    

4. Orientações de Trabalhos    

5. Publicação em periódico especializado, nacional ou 
internacional com ISSN/IBCT, relacionada com a Disciplina ou 
com Educação 

   

6. Livro ou capítulo de livro editado, relacionado com a área objeto 
do Concurso ou com Educação 

   

7 Experiência comprovada, de magistério na área específica    

8. Experiência comprovada, de magistério, instrutor ou regente de 
classe. 

   

9. Experiência comprovada relacionada com a área da disciplina a 
que concorre. 

   

TOTAL    

 
Anexo ________ documentos para comprovação dos títulos que cito ser possuidor. 

Uberaba (MG), ______ de ______________________ de 2014. 

 
________________________________________________ 

Assinatura do Candidato-Requerente 

 
 


