
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE
MINAS GERAIS

RETIFICAÇÃO

Retificar o Edital nº 107/2019 publicado no DOU em 29/05/2019, seção 03, páginas 70 a 74.

Onde se lê:

9.1. O Concurso constará de uma única fase:

1ª Fase Provas Questões Pontuação 
Máxima

Pontuação mínima
para classificação

Prova Objetiva
Classificatória e
Eliminatória

Conhecimento específico
(peso 3)

20 60

60
Língua Portuguesa (peso 2) 10 20

Legislação (peso 1) 05 05

Noções de Informática (peso
2)

05 10

Leia-se:

9.1. O Concurso constará de uma única fase:

1ª Fase Provas Questões Pontuação 
Máxima

Pontuação mínima
para classificação

Prova Objetiva
Classificatória e
Eliminatória

Conhecimento específico
(peso 3)

20 60

60
Língua Portuguesa (peso 2) 10 20

Legislação (peso 2) 05 10

Noções de Informática (peso
2)

05 10



Onde se lê:

10.3.1. 25 (vinte e cinco) questões de Conhecimentos Específicos com peso 3, 10 (dez) questões de
Língua  Portuguesa  com  peso  2,  5  (cinco)  questões  de  Legislação  com  peso  1,  conforme  os
conteúdos relacionados no Anexo VI – Conteúdo Programático.

Leia-se:

10.3.1. 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos com peso 3, 10 (dez) questões de Língua
Portuguesa com peso 2,  5 (cinco)  questões  de Legislação com peso 2 e  5 (cinco)  questões de
Noções de Informática com peso 2, conforme os conteúdos relacionados no Anexo VI – Conteúdo
Programático.

Onde se lê:

ANEXO III 
CRONOGRAMA 

Publicação do Edital 29/05/2019

Inscrições 18/06/2019 a 08/08/2019

Período de solicitação de atendimento diferenciado para 
provas

18/06/2019 a 09/08/2019

Pedidos de isenção da taxa de inscrição 18/06/2019 a 25/06/2019

Resultado parcial dos pedidos de isenção A partir de 02/07/2019

Período para recurso dos (as) candidatos (as) que tiveram a 
solicitação de isenção do valor de inscrição indeferido

48 horas após a divulgação do resultado 
parcial

Divulgação do resultado final da solicitação da isenção A partir de 05/07/2019

Último dia para pagamento da GRU 09/08/2019

Divulgação da homologação das inscrições A partir de 13/09/2019

Liberação do comprovante definitivo de inscrição, com 
locais, horários e salas de realização da Prova Objetiva.

A partir de 13/09/2019

Prova Objetiva 06/09/2019 

Divulgação do gabarito Até 07/10/2019

Prazo para recurso Administrativo em relação à Aplicação 
das Provas e ao gabarito

48 horas após as provas e à divulgação 
do gabarito

Resultado Parcial da Prova Objetiva Data a ser divulgada

Prazo para recurso em relação ao resultado da Prova 
Objetiva

48 horas após a divulgação do resultado 
parcial

Resultado Final da Prova Objetiva Data a ser divulgada

Período para interpor recurso contra o resultado final 48 horas após a divulgação do resultado 
final

Resultado final após recursos Data a ser divulgada



Homologação do Concurso Data a ser divulgada
Observação: As datas acima discriminadas poderão sofrer modificações em função de alterações ou
por dificuldades enfrentadas pelo IFSULDEMINAS para manutenção dessas datas.

Leia-se:
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Prova Objetiva 06/10/2019 

Divulgação do gabarito Até 07/10/2019

Prazo para recurso Administrativo em relação à Aplicação 
das Provas e ao gabarito

48 horas após as provas e à divulgação 
do gabarito

Resultado Parcial da Prova Objetiva Data a ser divulgada

Prazo para recurso em relação ao resultado da Prova 
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Pouso Alegre, 31 de maio de 2019.

MARCELO BREGAGNOLI
Reitor
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