
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 
DIVISÃO DE CONCURSOS 

 PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
 

Divinópolis, 12 de novembro de 2020. 
 

Informações adicionais e cronograma do edital Nº 85, de 12 de novembro de 2020 – 
Divinópolis – MG 
 

1. O Professor assumirá encargos didáticos na Educação Profissional e Tecnológica de Nível 
Médio e no Ensino Superior. 
 

 
 

CRONOGRAMA PERÍODO  

1. Inscrições 18/11/2020 a 27/11/2020  

2. Envio dos Documentos Curriculares em forma Digital Até dia 30/11/2020  

3. Análise de currículo 01/12/2020 a 02/12/2020  

4. Divulgação do resultado da análise de currículo e 
convocação para prova didática e entrevista. 

03/12/2020 
 

5. Divulgação do link e orientações para a prova 
didática e entrevista 

07/12/2020  
 

6. Entrevista/prova didática. 09/12/2020 a 10/12/2020  

7. Divulgação do resultado da entrevista/prova didática. 11/12/2020  

8. Recursos. 14/12/2020  

9. Divulgação dos resultados dos recursos 16/12/2020  

10. Homologação e publicação no D.O.U do resultado final 17/12/2020  

 
 
2. Etapas: 
 

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

 
2.1 Para etapa análise de currículo os candidatos deverão enviar os documentos curriculares 
de forma digital para o e-mail selecaoedital85dfgdv@gmail.com em um único arquivo no 
formato pdf até às 23h59min do dia 30 de novembro de 2020. Candidatos que não 
comprovarem, nesta etapa, que possuem a formação exigida concluída serão eliminados.   
 
2.2 Serão classificados para as etapas prova didática e entrevista os doze 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.  
 
2.3 A prova didática consistirá em exposição pelo candidato, de no máximo 15 minutos, sobre 
um tema que será divulgado com pelo menos 24 horas de antecedência pelo e-mail 
cadastrado na inscrição. Será eliminado o candidato que obtiver menos de 60 pontos na 
prova didática.   
 

Edital 
Nº Campus 

Departamento / 
Coordenação Disciplinas Formação 

No de 
vagas 

85 Divinópolis 
Departamento de 
Formação Geral Matemática 

 
Graduação em Matemática –  
Licenciatura, com Especialização  
ou Mestrado ou Doutorado. 
 
 

01 



2.4 A entrevista ocorrerá logo após a prova didática e consistirá em perguntas sobre a prova 
didática, disponibilidade e perfil do candidato. Será eliminado o candidato que obtiver menos 
de 60 pontos na entrevista.   
 
 
2.5 As provas didáticas e entrevistas serão realizadas de forma remota por meio da 
plataforma Microsoft Teams ou RNP Conferência. O link de acesso bem como orientações 
serão enviados para o e-mail cadastrado na inscrição.  
 
 
3. A nota final do candidato será a média das notas obtidas nas três etapas do concurso.  
 
 
4. Dúvidas relacionadas ao concurso devem ser encaminhadas para o Departamento de 
Formação Geral do Campus Divinópolis através do e-mail selecaoedital85dfgdv@gmail.com 
 
 
 

5. Outras informações: 

Divulgação das etapas do processo seletivo: 
http://www.divinopolis.cefetmg.br/ 

 

Divisão de Admissão e Contratação - Campus I/BH: 
http://www.segep.cefetmg.br/apresentacao/setores/cgap/coordenacao-de-concursos/edita is/ 

 

Tabelas Salariais e documentos: http://www.segep.cefetmg.br/servicos/professor-
substituto/contratacao-prof-substituto/contratacao  

 
 
 
 
 
 


