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EDITAL Nº 44, DE 7 DE MARÇO DE 2022

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 29/2022, DE 19 /02/2022

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO

ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO ANO 2022

O Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), Prof.

Dr. Flávio Antônio dos Santos, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, com base na Constituição da

República Federativa do Brasil, na Lei 8.112/90 e suas alterações, na Lei 12.772/2012 e suas alterações,

nos termos do Decreto 9.739/2019 e suas alterações, do Decreto 8.260/2014, e na Resolução CD-

057/2017, resolve RETIFICAR, em parte, o Edital nº 29, de 19 de fevereiro de 2022, publicado no Diário

Oficial da União, Seção 03, de 23 de fevereiro de 2022, para provimento efetivo de vaga da CARREIRA DE

MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO, no Nível 1 da Classe D I, lotada neste Centro

Federal e destinada ao DEPARTAMENTO DE METALURGIA E QUÍMICA do CAMPUS TIMÓTEO, nos termos

seguintes termos:

1. RETIFICAR o item 3.2:

ONDE SE LÊ: O candidato aprovado será nomeado e empossado em observância ao que

determina a Lei 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das

autarquias e das fundações públicas federais, e ingressarão no padrão inicial da carreira (D I), conforme

Plano de Carreira definido pela Lei 12.772/2012, observado o disposto no art. 10 da referida Lei.

LEIA-SE: O candidato aprovado será nomeado e empossado em observância ao que determina

a Lei 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias

e das fundações públicas federais, e ingressarão sempre no Nível 1 da Classe D I, conforme Plano de

Carreira definido art. 10, pela Lei 12.772/2012.

2. RETIFICAR o item 4.5:

ONDE SE LÊ: Na eventual existência de futuras vagas durante o prazo de validade do concurso,

os classificados em CADASTRO DE EXCEDENTES (CEX) poderão ser convocados para tomar posse e entrar

em exercício em qualquer uma das unidades da Instituição.

LEIA-SE: Na eventual existência de futuras vagas durante o prazo de validade do concurso, os

classificados em CADASTRO DE EXCEDENTES (CEX) poderão ser convocados para provável nomeação,

mediante assinatura do termo de "Opção de Nomeação". Caso tenha mais de um Edital para a mesma área,

em campus distintos, e sendo a convocação do candidato para a localidade diversa das abrangidas pelos

Editais, será obrigatoriamente verificado a nota final mais alta entre os classificados em CADASTRO DE

EXCEDENTES, observado o Quadro II, do item 4.2.

3. RETIFICAR o item 7.10:

ONDE SE LÊ: As vagas definidas no item 7.1 deste Edital que não forem providas por falta de

candidatos com deficiência aprovados serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem

geral de classificação por cargo.

LEIA-SE: As vagas definidas no item 7.1 deste Edital que não forem providas por falta de

candidatos com deficiência aprovados serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem de

classificação da área.

4. RETIFICAR o item 9.5:



ONDE SE LÊ: A sessão de abertura será realizada em 10 de abril de 2022 às 13h10, no Campus

Timóteo do CEFET-MG, situado na Rua 19 de Novembro, 121 - Centro Norte Timóteo - CEP: 35.180-008 -

Bairro Centro - Timóteo (MG) - Brasil, sendo que qualquer alteração será divulgada na página oficial do

concurso.

LEIA-SE: A sessão de abertura será realizada em 17 de abril de 2022 às 13h10, no Campus

Timóteo do CEFET-MG, situado na Rua 19 de Novembro, 121 - Centro Norte Timóteo - CEP: 35.180-008 -

Bairro Centro - Timóteo (MG) - Brasil, sendo que qualquer alteração será divulgada na página oficial do

concurso.

5. RETIFICAR o inciso II do item 12.6.1:

ONDE SE LÊ: II - Tipo do Pagamento: 397 - Concurso Público EBTT 2022 - Educação Física

DFGAX

LEIA-SE: II - Tipo do Pagamento: 405 - Concurso Público EBTT 2022 - Metalurgia

6. RETIFICAR o item 12.16.7:

ONDE SE LÊ: Dentre outras, NÃO são passíveis de alteração, após o período de inscrições, as

escolhas feitas pelo candidato quanto ao cargo, campus, e modalidade de concorrência (AC ou vagas

reservadas), bem como o CPF cadastrado na solicitação de inscrição.

LEIA-SE: Dentre outras, NÃO são passíveis de alteração, após o período de inscrições, as

escolhas feitas pelo candidato quanto a área, campus, e modalidade de concorrência (AC ou vagas

reservadas), bem como o CPF cadastrado na solicitação de inscrição.

7. RETIFICAR o item 17.7:

ONDE SE LÊ: Os candidatos não classificados no número máximo de aprovados de que trata o

item 18.6 deste Edital e o Anexo II do Decreto 9.739/2019, ainda que tenham atingido nota mínima para

aprovação, estarão automaticamente reprovados no concurso público.

LEIA-SE: Os candidatos não classificados no número máximo de aprovados de que trata o item

17.6 deste Edital e o Anexo II do Decreto 9.739/2019, ainda que tenham atingido nota mínima para

aprovação, estarão automaticamente reprovados no concurso público.

8. RETIFICAR o item 18.1.2:

ONDE SE LÊ: O candidato aprovado convocado, eventualmente, para ocupar vaga em

localidade (campus) diversa da original em que concorreu e que manifestar desinteresse pela vaga não

será excluído do concurso, mantendo-se na mesma posição da lista de classificação local regional), mas

mudando para a posição de final de fila na lista geral do concurso no CEFET-MG como um todo, quando

couber ao seu cargo.

LEIA-SE: O candidato aprovado e convocado, eventualmente, para ocupar vaga em localidade

(campus) diversa da original em que concorreu e que manifestar desinteresse pela vaga não será excluído

do concurso, mantendo-se na mesma posição da lista de classificação local (campus).

9. RETIFICAR a data de término do período para solicitação de isenção da taxa de inscrição

prevista no Cronograma contido no Anexo I do Edital:

ONDE SE LÊ:

Item Evento Nova Data

10. Término do período para solicitação de isenção da taxa de inscrição 06/03/2022

LEIA-SE:

Item Evento Nova Data

10. Término do período para solicitação de isenção da taxa de inscrição 10/03/2022

10. RETIFICAR a data do Resultado das Solicitações de isenção da taxa de inscrição prevista no

Cronograma contido no Anexo I do Edital:

ONDE SE LÊ:



Item Evento Nova Data

11. Resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição 08/03/2022

LEIA-SE:

Item Evento Nova Data

11. Resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição 14/03/2022

11. RETIFICAR a Data-limite para recursos contra o resultado das solicitações de isenção da taxa

de inscrição prevista no Cronograma contido no Anexo I do Edital:

ONDE SE LÊ:

Item Evento Nova Data

12.
Data-limite para recursos contra o resultado das solicitações de isenção da taxa de

inscrição
10/03/2022

LEIA-SE:

Item Evento Nova Data

12.
Data-limite para recursos contra o resultado das solicitações de isenção da taxa de

inscrição
16/03/2022

12. RETIFICAR a data do Divulgação dos pareceres relativos aos recursos contra o resultado das

solicitações de isenção da taxa de inscrição prevista no Cronograma contido no Anexo I do Edital:

ONDE SE LÊ:

Item Evento Nova Data

13.
Divulgação dos pareceres relativos aos recursos contra o resultado das solicitações

de isenção da taxa de inscrição
14/03/2022

LEIA-SE:

Item Evento Nova Data

13.
Divulgação dos pareceres relativos aos recursos contra o resultado das solicitações

de isenção da taxa de inscrição
18/03/2022

13. SUPRIMIR os itens 18.1 e 18.1.1.

14. Determinar a Publicação deste Edital, na íntegra, no Diário Oficial da União e na Página Oficial

do Concurso.

FLÁVIO ANTÔNIO DOS SANTOS

Diretor-Geral

PEDRO HENRIQUE DIAS DE SOUSA

Presidente da Comissão de Organização de Concursos

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


