
O PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO 
DE VAGAS DA CARREIRA DE DOCENTES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E 
TECNOLÓGICO DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS – CEFET-MG 
torna público o Resultado do Julgamento das Solicitações de Impugnação apresentadas contra o 
Edital nº 040/2022, de 07 de março de 2022, publicado na Página Oficial do Concurso em 08 de 
março de 2022 e na Seção 03 do Diário Oficial da União de 08 de março de 2022, conforme o 
quadro a seguir: 

Quadro I – Resultados das Solicitações de Impugnação ao Edital nº 040/2022 

Nome do Requerente Julgamento 

PATRÍCIA COELHO 

INDEFERIDO. 

A Banca Examinadora, após análise do recurso interposto, 
INDEFERE a solicitação da requerente, tendo em vista que as 
formações definidas no Edital 40/2022 como elegíveis para 
ingresso no cargo de Professor EBTT, estão em consonância com o 
perfil de profissional necessário aos cursos de educação 
profissional técnica de nível médio, graduação e pós-graduação do 
CEFET-MG. 

Oportuno registrar que o docente selecionado, a critério do CEFET-
MG, poderá lecionar em qualquer curso do Campus Belo Horizonte 
da Instituição. 

Cumpre esclarecer que o Edital 40/2022 visa contratar um docente 
da carreira do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico 
que demonstre conhecimento do marketing e ciências de dados. 

O docente deverá ter conhecimento nas grandes áreas do 
marketing e além disso ser capaz de ensinar e pesquisar nas áreas 
mais atuais, inovadoras do marketing: marketing digital, gestão e a 
análise de dados. 

O perfil da vaga estabelecido pelo CEFET-MG no âmbito do Edital 
40/2022 está em conformidade com a Lei 12.772/2012, e com os 
normativos internos da Instituição, em especial com as diretrizes 
de construção do Projeto Pedagógico Institucional, em fase de 
conclusão, e com os Projetos Pedagógicos de cursos, em fase de 
revisão colegiada no âmbito da Instituição. 

REGIS PEREIRA ALVES 

INDEFERIDO. 

A Banca Examinadora, após análise do recurso interposto, 
INDEFERE a solicitação do requerente, tendo em vista que as 
formações definidas no Edital 40/2022 como elegíveis para 
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Nome do Requerente Julgamento 

ingresso no cargo de Professor EBTT, estão em consonância com o 
perfil de profissional necessário aos cursos de educação 
profissional técnica de nível médio, graduação e pós-graduação do 
CEFET-MG. 

Oportuno registrar que o docente selecionado, a critério do CEFET-
MG, poderá lecionar em qualquer curso do Campus Belo Horizonte 
da Instituição. 

Cumpre esclarecer que o Edital 40/2022 visa contratar um docente 
da carreira do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico 
que demonstre conhecimento do marketing e ciências de dados. 

O docente deverá ter conhecimento nas grandes áreas do 
marketing e além disso ser capaz de ensinar e pesquisar nas áreas 
mais atuais, inovadoras do marketing: marketing digital, gestão e a 
análise de dados. 

O perfil da vaga estabelecido pelo CEFET-MG no âmbito do Edital 
40/2022 está em conformidade com a Lei 12.772/2012, e com os 
normativos internos da Instituição, em especial com as diretrizes 
de construção do Projeto Pedagógico Institucional, em fase de 
conclusão, e com os Projetos Pedagógicos de cursos, em fase de 
revisão colegiada no âmbito da Instituição. 

REGIS PEREIRA ALVES 

DEFERIDO. 

A Portaria de Composição da Banca Examinadora será retificada e 
republicada na página oficial do concurso em 14/03/2022, após 
assinatura do Diretor-Geral do CEFET-MG. 

Nos termos do Edital 40/2022, de 07 de março de 2022, desta decisão não caberá recurso 
administrativo. 

Belo Horizonte, 11 de março de 2022. 

(assinado o original em 11/03/2022 às 12h32) 

Pedro Henrique Dias de Sousa 
Presidente da Comissão Organizadora do Concurso 
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