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2. Pagamento da Guia de Recolhimento Único (GRU), dis-
ponível no sítio Internet www.cefetmg.br, no valor de R$ 80,00 (oi-
tenta reais), em qualquer banco, até o primeiro dia útil após a ins-
crição, em horário normal de expediente bancário.

III - A remuneração inicial para Carreira de Magistério do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em regime de Dedicação Ex-
clusiva (DE) classe D1, é de R$3.587,66 (três mil, quinhentos e
oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos) para titulação de Mestre
e de R$ 5.701,22 (cinco mil, setecentos e um reais e vinte e dois
centavos) para titulação de Doutor. Referência: mês de setembro de
2008.

IV - Para investidura no cargo, ou participação no concurso,
é exigida a titulação mínima de Mestre.

V - O Concurso compreenderá as seguintes fases:
1.Inscrições
2.Enquadramento e homologação das inscrições
3.Prova de Títulos (obrigatória)
4.Prova Escrita (obrigatória)
5.Prova Didática (obrigatória)
6.Prova de Projeto de Pesquisa(obrigatória)
O Curriculum Vitae, atualizado na plataforma Lattes/CNPq,

acompanhado dos correspondentes documentos comprobatórios de-
vidamente autenticados, conforme divulgado no Manual do Candi-
dato, deverá ser entregue impresso, em uma única via, à Comissão de
Concurso no dia da PROVA ESCRITA.

O Projeto de Pesquisa, conforme divulgado no Manual do
Candidato, deverá ser entregue impresso, em uma única via, à Co-
missão de Concurso no dia da PROVA ESCRITA.

O Manual do Candidato, contendo os programas das provas
e outras informações relevantes, será publicado em 20 de outubro de
2008 e estará disponível no sítio Internet www.cefetmg.br.

VI - As Áreas de Conhecimento deste Concurso Público e
número de vagas estão especificados na Tabela I.

Tabela I - Distribuição de vagas por Área de Conhecimento
para Campus VII - Timóteo - MG

Item Graduação Área de conhecimento Va g a s
1 Bacharelado ou Licenciatura Plena em

Química, ou Engenharia Química
Química 01

2 Bacharelado ou Licenciatura Plena em
História

História 01

3 Bacharelado ou Licenciatura Plena em Le-
tras (ênfase em Inglês)

Lingüística 01

4 Bacharelado ou Licenciatura Plena em
Matemática

Matemática 02

5 Bacharelado ou Licenciatura Plena em Fí-
sica

Física 02

6 Licenciatura Plena em Educação Física Educação Física Escolar 01
7 Ciência da Computação, Engenharia da

Computação ou Sistemas de Informação.
Fundamentos Teóricos em
Computação

01

8 Ciência da Computação, Engenharia da
Computação ou Sistemas de Informação,
Engenharia Elétrica ou áreas afins.

Arquitetura e Organização
de Computadores

01

9 Engenharia Metalúrgica, Engenharia Meta-
lúrgica e Materiais ou Engenharia de Ma-
teriais

Metalurgia Extrativa 01

10 Engenharia Metalúrgica, Engenharia Meta-
lúrgica e Materiais, Engenharia de Mate-
riais ou Engenharia Mecânica

Conformação Mecânica 01

11 Engenharia Civil ou Engenharia da Produ-
ção Civil

Geotécnica ou Construção
Civil

01

VII - É exigida a titulação de Mestre ou Doutor na área de
conhecimento ou áreas afins, a critério da banca examinadora.

VIII - Para as vagas relacionadas nos itens 7, 8, 9, 10 e 11,
da Tabela I, é obrigatória a Prova de Projeto de Pesquisa, para as
demais é opcional, a critério da banca examinadora.

IX - A aprovação no concurso não gera direito a vaga, mas
expectativa de direito, cujo preenchimento será no interesse do CE-
FET-MG. A admissão far-se-á segundo o Regime Jurídico Único do
Servidor Público Federal, Lei Nº 8.112, de 11/12/90 e suas alterações
e o disposto no Decreto Nº 94.664, de 23/07/87.

X - Aos candidatos Portadores de Necessidades Especiais é
assegurado o direito de inscrição no presente Concurso Público, desde
que as atribuições sejam compatíveis com a necessidade especial de
que são portadores, e deverão declarar esta condição no campo es-
pecífico na ficha de inscrição.

XI - A homologação do resultado final será feita pelo Di-
retor-Geral do CEFET-MG e publicada no D.O.U - Diário Oficial da
União.

XII - As normas gerais e o detalhamento dos programas do
concurso, constantes do Manual do Candidato, e eventuais retifi-
cações, caso existam, estarão disponibilizados no sítio Internet
www.cefetmg.br. A inscrição do candidato implica a aceitação deste
Edital e das normas gerais do concurso.

XIII - O prazo de validade do concurso será de 01(um) ano
podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com o parágrafo
1º do artigo 1º do Decreto 4.175, de 27/03/2002 e a Portaria MPOG
nº 450 - de 06/11/2002.

XIV - É de inteira responsabilidade do candidato acom-
panhar a publicação de todos os atos e comunicados referentes a este
Concurso Público no Diário Oficial da União e no sítio Internet
w w w. c e f e t m g . b r.

FLÁVIO ANTÔNIO DOS SANTOS
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EDITAL Nº 110, DE 14 DE OUTUBRO DE 2008
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS

PARA O PROVIMENTO DE CARGOS
DO GRUPO MAGISTÉRIO

O DIRETOR-GERAL DO CENTRO FEDERAL DE EDU-
CAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS (CEFET-MG), no
uso de suas atribuições legais e de acordo com autorização do Mi-
nistério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Portaria MPOG nº 95,
de 06 de maio de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 07
de maio de 2008 e Portaria do Ministério da Educação, nº 545, de 06
de maio de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 07 de maio
de 2008, consoante com a Portaria MPOG nº 450, de 06.11.2002,
torna público que nos termos deste edital estarão abertas as inscrições
do Concurso Público de Provas e Títulos para o provimento de vaga
de Professor da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico, em Regime de Dedicação Exclusiva (DE), com titulação
mínima de mestre para atender ao CEFET-MG - Campus IX Ne-
pomuceno - MG, nas áreas de conhecimento especificadas na Tabela
I do presente Edital.

I - As inscrições para o concurso estarão abertas a partir das
09h do dia 27 de outubro, até às 21h (horário de Brasília) do dia 14
de novembro de 2008, no sítio Internet www.cefetmg.br.

II - Para a inscrição são necessários:
1. Preenchimento da Ficha de Inscrição, disponível no sítio

Internet www.cefetmg.br;
2. Pagamento da Guia de Recolhimento Único (GRU), dis-

ponível no sítio Internet www.cefetmg.br, no valor de R$ 80,00 (oi-
tenta reais), em qualquer banco, até o primeiro dia útil após a ins-
crição, em horário normal de expediente bancário.

III - A remuneração inicial para Carreira de Magistério do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em regime de Dedicação Ex-
clusiva (DE) classe D1, é de R$3.587,66 (três mil e quinhentos e
oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos) para titulação de Mestre
e de R$ 5.701,22 (cinco mil e setecentos e um reais e vinte e dois
centavos) para titulação de Doutor. Referência: mês de setembro de
2008.

IV - Para investidura no cargo, ou participação no concurso,
é exigida a titulação mínima de Mestre.

V - O Concurso compreenderá as seguintes fases:
1.Inscrições
2.Enquadramento e homologação das inscrições
3.Prova de Títulos (obrigatória)
4.Prova Escrita (obrigatória)
5.Prova Didática (obrigatória)
6.Prova de Projeto de Pesquisa(obrigatória)
O Curriculum Vitae, atualizado na plataforma Lattes/CNPq,

acompanhado dos correspondentes documentos comprobatórios de-
vidamente autenticados, conforme divulgado no Manual do Candi-
dato, deverá ser entregue impresso, em uma única via, à Comissão de
Concurso no dia da PROVA ESCRITA.

O Projeto de Pesquisa, conforme divulgado no Manual do
Candidato, deverá ser entregue impresso, em uma única via, à Co-
missão de Concurso no dia da PROVA ESCRITA.

O Manual do Candidato, contendo os programas das provas
e outras informações relevantes, será publicado em 28 de outubro de
2008 e estará disponível no sítio Internet www.cefetmg.br.

VI - As Áreas de Conhecimento deste Concurso Público e
número de vagas estão especificados na Tabela I.

Tabela I - Distribuição de vagas por Área de Conhecimento
para Campus IX - Nepomuceno

Item Graduação Área de conhecimento Va g a s
1 Bacharelado ou Licenciatura

Plena em Biologia
Biologia Geral 01

2 Engenharia Elétrica, Enge-
nharia de Computação ou
Mecatrônica

Automação, Robótica, Instrumentação e
Eletrônica Digital

01

3 Engenharia Elétrica Instalações Elétricas, Máquinas Elétricas e
Acionamentos Elétricos

01

4 Engenharia Mecânica ou
Mecatrônica

Processos de Fabricação (Usinagem Con-
vencional e Não-Convencional, Soldagem,
Fundição e Conformação)

01

5 Engenharia Mecânica ou
Mecatrônica

Projetos de Máquinas (Desenho Básico,
CAD, Elementos de Máquinas e Resistên-
cia dos Materiais)

01

6 Engenharia Mecânica ou
Mecatrônica

Termo-Fluidos (Termodinâmica, Máquinas
Térmicas e de Fluxo e Mecânica dos Flui-
dos)

01

VII - É exigida a titulação de Mestre ou Doutor na área de
conhecimento ou áreas afins, a critério da banca examinadora.

VIII - Para as vagas relacionadas nos itens 2, 3, 4, 5 e 6, da
Tabela I, é obrigatória a Prova de Projeto de Pesquisa, para as demais
é opcional, a critério da banca examinadora.

IX - A aprovação no concurso não gera direito a vaga, mas
expectativa de direito, cujo preenchimento será no interesse do CE-
FET-MG. A admissão far-se-á segundo o Regime Jurídico Único do
Servidor Público Federal, Lei Nº 8.112, de 11/12/90 e suas alterações
e o disposto no Decreto Nº 94.664, de 23/07/87.

X - Aos candidatos Portadores de Necessidades Especiais, é
assegurado o direito de inscrição no presente Concurso Público, desde
que as atribuições sejam compatíveis com a necessidade especial de
que são portadores, e deverão declarar esta condição no campo es-
pecífico na ficha de inscrição.

XI - A homologação do resultado final será feita pelo Di-
retor-Geral do CEFET-MG e publicada no D.O.U - Diário Oficial da
União.

XII - As normas gerais e o detalhamento dos programas do
concurso, constantes do Manual do Candidato, e eventuais retifi-
cações, caso existam, estarão disponibilizados no sítio Internet
www.cefetmg.br. A inscrição do candidato implica a aceitação deste
Edital e das normas gerais do concurso.

XIII - O prazo de validade do concurso será de 01(um) ano
podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com o parágrafo
1º do artigo 1º do Decreto 4.175, de 27/03/2002 e a Portaria MPOG
nº 450 de 06/11/2002.

XIV - É de inteira responsabilidade do candidato acom-
panhar a publicação de todos os atos e comunicados referentes a este
Concurso Público no Diário Oficial da União e no sítio Internet
w w w. c e f e t m g . b r.

FLÁVIO ANTÔNIO DOS SANTOS
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EDITAL Nº 111, DE 14 DE OUTUBRO DE 2008
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS

PARA O PROVIMENTO DE CARGOS
DO GRUPO MAGISTÉRIO

O DIRETOR-GERAL DO CENTRO FEDERAL DE EDU-
CAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS (CEFET-MG), no
uso de suas atribuições legais e de acordo com autorização do Mi-
nistério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Portaria MPOG nº 95,
de 06 de maio de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 07
de maio de 2008 e Portaria do Ministério da Educação, nº 545, de 06
de maio de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 07 de maio
de 2008, consoante com a Portaria MPOG nº 450, de 06.11.2002,
torna público que nos termos deste edital estarão abertas as inscrições
do Concurso Público de Provas e Títulos para o provimento de vaga
de Professor da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico, em Regime de Dedicação Exclusiva (DE), com titulação
mínima de Mestre para atender ao Departamento de Física e Ma-
temática do CEFET-MG - Campus II - Belo Horizonte - MG, nas
áreas de conhecimento especificado na Tabela I do presente Edital.

I - As inscrições para o concurso estarão abertas a partir das
09:h do dia 27 de outubro, até às 21:h (horário de Brasília) do dia 12
de novembro de 2008, no sítio Internet www.cefetmg.br.

II - Para a inscrição são necessários:
1. Preenchimento da Ficha de Inscrição, disponível no sítio

Internet www.cefetmg.br;
2. Pagamento da Guia de Recolhimento Único (GRU), dis-

ponível no sítio Internet www.cefetmg.br, no valor de R$ 80,00 (oi-
tenta reais), em qualquer banco, até o primeiro dia útil após a ins-
crição, em horário normal de expediente bancário.

III - A remuneração inicial para Carreira de Magistério do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em regime de Dedicação Ex-
clusiva (DE) classe D1, é de R$3.587,66 (três mil, quinhentos e
oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos) para titulação de Mestre
e de R$ 5.701,22 (cinco mil, setecentos e um reais e vinte e dois
centavos) para titulação de Doutor. Referência: mês de setembro de
2008.

IV - Para investidura no cargo, ou participação no concurso,
é exigida a titulação mínima de Mestre.

V - O Concurso compreenderá as seguintes fases:
1.Inscrições.
2.Enquadramento e homologação das inscrições.
3.Prova de Títulos (obrigatória).
4.Prova Escrita (obrigatória).
5.Prova Didática (obrigatória).
6.Prova de Projeto de Pesquisa (obrigatória).
O Curriculum Vitae, atualizado na plataforma Lattes/CNPq,

acompanhado dos correspondentes documentos comprobatórios de-
vidamente autenticados, conforme divulgado no Manual do Candi-
dato, deverá ser entregue impresso, em uma única via, à Comissão de
Concurso no dia da PROVA ESCRITA.

O Projeto de Pesquisa, conforme divulgado no Manual do
Candidato, deverá ser entregue impresso, em uma única via, à Co-
missão de Concurso no dia da PROVA ESCRITA.

O Manual do Candidato, contendo os programas das provas
e outras informações relevantes, será publicado em 23 de outubro de
2008 e estará disponível no sítio Internet www.cefetmg.br.

VI - As Áreas de Conhecimento deste Concurso Público e
número de vagas estão especificados na Tabela I.

Tabela I - Distribuição de vagas por Área de Conhecimento
para Campus II - Belo Horizonte -MG

Item Graduação Área de conhecimento Va g a s
1 Bacharelado ou Licenciatura Plena

em Matemática, Matemática Com-
putacional ou áreas afins

Matemática, Matemática Apli-
cada, Matemática Computacio-

nal

01

VII - É exigida a titulação de Mestre ou Doutor na área de
conhecimento relacionada na Tabela I.

VIII - A aprovação no concurso não gera direito a vaga, mas
expectativa de direito, cujo preenchimento será no interesse do CE-
FET-MG. A admissão far-se-á segundo o Regime Jurídico Único do
Servidor Público Federal, Lei Nº 8.112, de 11/12/90 e suas alterações
e o disposto no Decreto Nº 94.664, de 23/07/87.

IX - Aos candidatos Portadores de Necessidades Especiais, é
assegurado o direito de inscrição no presente Concurso Público, desde
que as atribuições sejam compatíveis com a necessidade especial de
que são portadores, e deverão declarar esta condição no campo es-
pecífico na ficha de inscrição.

X - A homologação do resultado final será feita pelo Diretor-
Geral do CEFET-MG e publicada no D.O.U - Diário Oficial da
União.

XI - As normas gerais e o detalhamento dos programas do
concurso, constantes do Manual do Candidato, e eventuais retifi-
cações, caso existam, estarão disponibilizados no sítio Internet
www.cefetmg.br. A inscrição do candidato implica a aceitação deste
Edital e das normas gerais do concurso.




