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14.4. A relação dos candidatos que tiveram o seu atendi-
mento especial deferido será divulgada no sítio www.ifmg.edu.br a
partir do dia 9 de março de 2012.

14.5. A inexatidão de afirmativas ou a falsidade de do-
cumentos, ainda que verificadas posteriormente à realização do Con-
curso, implicará na eliminação sumária do candidato. Serão decla-
rados nulos, de pleno direito, a inscrição e todos os atos dela de-
correntes, sem prejuízo de eventuais sanções de caráter judicial.

14.6. Será excluído do Concurso Público, por ato do Pre-
sidente da Comissão Organizadora, o candidato que:

a) Tornar-se culpado de incorreções ou descortesia para com
qualquer um dos examinadores, executores, seus auxiliares e au-
toridades presentes, bem como para com os seus concorrentes, du-
rante a realização do Concurso;

b) durante a realização das provas for surpreendido em co-
municação com outro candidato, verbalmente, por escrito ou por
qualquer outra forma, bem como se utilizando de livros, notas ou
impressos, ressalvados os legalmente permitidos, ou ainda portando
algum objeto vedado nos subitens 7.8 e 7.9;

c) fizer anotação de informações relativas às suas respostas
no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio, que não os
permitidos;

d) recusar-se a entregar o material das provas ao término do
tempo destinado para sua realização;

e) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanha-
mento de fiscal;

f) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando os do-
cumentos de correção;

g) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, in-
correndo em comportamento indevido;

14.7. A aprovação no Concurso Público não assegura ao
candidato aprovado o direito ao ingresso automático na carreira, mas,
apenas, a expectativa de nela ser admitido. A concretização deste ato
fica condicionada à observância das disposições legais pertinentes.

14.8. Após publicação do ato de nomeação, o candidato
poderá ser avisado por telegrama, correio eletrônico ou telefonema,
de acordo com as informações dadas no ato da inscrição. No entanto,
a publicação no Diário Oficial da União vale para todos os efeitos
como notificação pública, sendo de inteira responsabilidade do can-
didato aprovado o acompanhamento dessas informações.

14.9. Não será fornecido ao candidato qualquer documento
comprobatório de aprovação e classificação no processo seletivo, va-
lendo, para esse fim, a homologação publicada no Diário Oficial da
União.

14.10. Na hipótese de anulação das provas deste Concurso
Público, motivada por alguma constatação de vícios de irregularidade,
somente os candidatos presentes na aplicação de provas do dia 18 de
março de 2012 é que terão direito a refazê-las na nova data estipulada
pela Comissão Organizadora.

14.11. Os diplomas e/ou certificados obtidos no exterior de-
verão, obrigatoriamente, ser validados pelos órgãos competentes no
Brasil, conforme dispuser a legislação vigente.

14.12. A inscrição ao concurso público implica, desde a data
da inscrição, o conhecimento e tácita aceitação das condições es-
tabelecidas no inteiro teor deste Edital e seus Anexos, partes in-
tegrantes do mesmo, expedientes dos quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento.

14.13. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Minas Gerais - Campus Bambuí reserva-se o direito de alterar o
horário, o local e a data de realização das provas, publicando no
Diário Oficial da União e informando no endereço eletrônico
www.ifmg.edu.br eventuais alterações.

14.14. É de inteira responsabilidade do candidato acompa-
nhar a publicação de todos os atos e comunicados referentes a este
concurso público, no Diário Oficial da União e no endereço ele-
trônico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Minas Gerais www.ifmg.edu.br.

14.15. Todos os horários referenciados neste Edital têm por
base o horário oficial de Brasília-DF.

14.16. O candidato aprovado deverá manter seu endereço,
telefone e endereço eletrônico atualizados juntamente ao Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, sendo de
sua inteira responsabilidade os prejuízos decorrentes da não atua-
lização.

14.17. Os candidatos poderão obter informações referentes a
este certame na sede do Campus Bambuí do IFMG (Fazenda Var-
ginha, Km 5 da Rodovia Bambuí/Medeiros, Bambuí, Minas Gerais),
nos horários das 7h às 11h e das 13h às 17h na Coordenadoria-Geral
de Recursos Humanos ou pelos telefones (37)3431-4913/4950 ou,
ainda, pelo endereço eletrônico: concursoadministrativo.bam-
b u i @ i f m g . e d u . b r.

14.18. Os candidatos aprovados neste Concurso Público po-
derão ser aproveitados por quaisquer Campi do IFMG, bem como por
outra Instituição de Ensino Público Federal, desde que todas as con-
dições estabelecidas abaixo sejam atendidas:

a) seja autorizado pela administração do IFMG;
b) seja de interesse da administração da outra Instituição de

Ensino Público Federal;
c) seja de interesse do candidato aprovado;
d) seja respeitada a ordem de classificação no Concurso

Público;
e) outras condições estabelecidas pela administração do

IFMG.
14.19. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão

Organizadora do Concurso.
14.20. As disposições e instruções contidas na Ficha de Ins-

crição, no Comprovante de Inscrição, nos anexos deste Edital e de-
mais publicações referentes ao concurso constituem normas que pas-
sarão a integrar o presente Edital.

CAIO MÁRIO BUENO SILVA

ENGENHEIRO/ÁREA: CIVIL
ATRIBUIÇÕES: Desenvolver projetos de engenharia civil;

executar obras; planejar; orçar e contratar empreendimentos; coor-
denar a operação e a manutenção dos mesmos. Controlar a qualidade
dos suprimentos e serviços comprados e executados. Elaborar normas
e documentação técnica. Assessorar nas atividades de ensino, pes-
quisa e extensão. Executar outras tarefas típicas do cargo de mesma
natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organi-
zacional.

REQUISITOS PARA INGRESSO NO CARGO: Curso Su-
perior em Engenharia Civil e registro no Conselho de Classe com-
petente.

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
ATRIBUIÇÕES: Prestar assistência e consultoria técnicas, orientando diretamente produtores sobre produção agropecuária, comercialização e procedimentos de biosseguridade. Executar projetos agropecuários

em suas diversas etapas. Planejar atividades agropecuárias. Promover organização, extensão e capacitação rural. Fiscalizar produção agropecuária. Desenvolver tecnologias adaptadas à produção agropecuária. Assessorar
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Executar outras tarefas típicas do cargo de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

REQUISITOS PARA INGRESSO NO CARGO: Curso de Nível Médio Profissionalizante completo na área Agrícola, Agropecuária ou Zootécnica ou Ensino Médio completo + Curso Técnico em Agropecuária
ou Ensino Médio completo + Curso Técnico Agrícola ou Ensino Médio completo + Curso Técnico em Agricultura ou Ensino Médio completo + Curso Técnico em Zootecnia.

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
ATRIBUIÇÕES: Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender usuários, fornecendo e recebendo informações; tratar de documentos variados, cumprindo

todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparar relatórios e planilhas; executar serviços gerais de escritórios. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Executar outras tarefas típicas
do cargo de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

REQUISITOS PARA INGRESSO NO CARGO: Curso de Nível Médio Profissionalizante completo ou Ensino Médio completo + 1 (um) ano de experiência comprovada na área administrativa
ASSISTENTE DE LABORATÓRIO
ATRIBUIÇÕES: Planejar o trabalho de apoio do laboratório e preparar vidrarias e materiais similares. Preparar soluções e equipamentos de medição e ensaios e analisar amostras de insumos e matérias-primas.

Organizar o trabalho conforme normas de segurança, saúde ocupacional e preservação ambiental. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Executar outras tarefas típicas do cargo de mesma natureza e
nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

REQUISITOS PARA INGRESSO NO CARGO: Ensino Fundamental completo + experiência de 12 (doze) meses
ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ATRIBUIÇÕES: Auxiliar o operador de processamento de dados dando-lhe condições para processar o programa. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Executar outras tarefas típicas do cargo

de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.
REQUISITOS PARA INGRESSO NO CARGO: Ensino Médio completo + experiência de 6 (seis) meses
AUXILIAR DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
ATRIBUIÇÕES: Realizar procedimentos de enfermagem veterinária. Preparar animais e materiais para procedimentos veterinários. Trabalhar em conformidade a normas e procedimentos de segurança, higiene

e saúde. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Executar outras tarefas típicas do cargo de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.
REQUISITOS PARA INGRESSO NO CARGO: Ensino Fundamental completo + experiência de 12 (doze) meses

CARGOS Provas caráter ÁreaS Nº de questões Pontuação Máxima Pontuação Mínima Exigida
Engenheiro / Área: Civil Prova Objetiva Classificatória e Eliminatória Português 10 30 18

Legislação 10
Conhecimentos Específicos 20 50 30

Prova Discursiva Classificatória e Eliminatória Conhecimentos Específicos 1 10 6
1 10 6

Programador Visual Prova Objetiva Classificatória e Eliminatória Português 10 30 18
Legislação 10
Conhecimentos Específicos 20 50 30

Prova Discursiva Classificatória e Eliminatória Conhecimentos Específicos 1 10 6
1 10 6

Técnico de Laboratório / Área:
Agronomia

Prova Objetiva Classificatória e Eliminatória Português 10 30 18

Legislação 10
Conhecimentos Específicos 20 50 30

Prova Discursiva Classificatória e Eliminatória Conhecimentos Específicos 1 10 6
1 10 6

PROGRAMADOR VISUAL
ATRIBUIÇÕES: Planejar serviços de pré-impressão gráfica.

Realizar programação visual gráfica e editorar textos e imagens. Tra-
balhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e preser-
vação ambiental. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão. Executar outras tarefas típicas do cargo de mesma natureza
e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

REQUISITOS PARA INGRESSO NO CARGO: Curso Su-
perior em Comunicação Visual ou Curso Superior em Comunicação
Social com habilitação em Publicidade ou Curso Superior em De-
senho Industrial com habilitação em Programação Visual.

TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: AGRONOMIA
ATRIBUIÇÕES: Executar trabalhos técnicos de laboratório

relacionados com a área de atuação, realizando ou orientando coleta,
análise e registros de material e substâncias através de métodos es-
pecíficos. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Executar outras tarefas típicas do cargo de mesma natureza e nível de
complexidade associadas ao ambiente organizacional.

REQUISITOS PARA INGRESSO NO CARGO: Ensino Mé-
dio Profissionalizante completo ou Ensino Médio Completo + Curso
Técnico

TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: BIOLOGIA
ATRIBUIÇÕES: Executar trabalhos técnicos de laboratório

relacionados com a área de atuação, realizando ou orientando coleta,
análise e registros de material e substâncias através de métodos es-
pecíficos. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Executar outras tarefas típicas do cargo de mesma natureza e nível de
complexidade associadas ao ambiente organizacional.

REQUISITOS PARA INGRESSO NO CARGO: Ensino Mé-
dio Profissionalizante completo ou Ensino Médio Completo + Curso
Técnico

TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: FÍSICA
ATRIBUIÇÕES: Executar trabalhos técnicos de laboratório

relacionados com a área de atuação, realizando ou orientando coleta,
análise e registros de material e substâncias através de métodos es-
pecíficos. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Executar outras tarefas típicas do cargo de mesma natureza e nível de
complexidade associadas ao ambiente organizacional.

REQUISITOS PARA INGRESSO NO CARGO: Ensino Mé-
dio Profissionalizante completo ou Ensino Médio Completo + Curso
Técnico

TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ATRIBUIÇÕES: Desenvolver sistemas e aplicações, deter-

minando interface gráfica, critérios ergonômicos de navegação, mon-
tagem da estrutura de banco de dados e codificação de programas;
projetar, implantar e realizar manutenção de sistemas e aplicações;
selecionar recursos de trabalho, tais como metodologias de desen-
volvimento de sistemas, linguagem de programação e ferramentas de
desenvolvimento. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão. Executar outras tarefas típicas do cargo de mesma natureza
e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

REQUISITOS PARA INGRESSO NO CARGO: Curso de
Nível Médio Profissionalizante completo na área de Tecnologia da
Informação ou Ensino Médio completo + Curso Técnico em Ele-
trônica com ênfase em sistemas computacionais ou Ensino Médio
completo + Curso Técnico na área de Tecnologia da Informação
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