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6826, e-mail concursos@fundep.ufmg.br ou pessoalmente na FUNDEP, no endereço FUNDEP/Gerência
de Concursos, Avenida Presidente Antônio Carlos, nº 6.627 - Unidade Administrativa II - 3º andar -
Campus Pampulha/UFMG - Belo Horizonte - CEP.: 31.270-901, cópia legível do comprovante de
pagamento do valor da inscrição, com autenticação bancária, bem como de toda a documentação e das
informações que o candidato julgar necessárias à comprovação da regularidade de sua inscrição.

10.2 Os recursos mencionados no item 10.1 deste Edital deverão ser encaminhados via internet
pelo endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br, por meio do link correspondente a cada fase
recursal, conforme discriminado no item 10.1, que estará disponível das 09h00min do primeiro dia
recursal às 23h59min do segundo dia recursal.

10.3 Os recursos devem seguir as determinações constantes no site www.gestaodeconcur-
sos.com.br e:

a) Não conter qualquer identificação do candidato no corpo do recurso.
b) Serem elaborados com argumentação lógica, consistente e acrescidos de indicação da bi-

bliografia pesquisada pelo candidato para fundamentar seus questionamentos.
c) Apresentar a fundamentação referente apenas à questão previamente selecionada para re-

curso.
d) Indicar corretamente o número da questão e as alternativas a que se refere o recurso.
10.4 Para situação mencionada no item 10.1, alínea "d" deste Edital, será admitido um único

recurso por questão para cada candidato, devidamente fundamentado.
10.5 Se, do exame do recurso, resultar anulação de questão da Prova Objetiva de Múltipla

Escolha, os pontos correspondentes à questão anulada serão atribuídos a todos os demais candidatos,
ainda que não tenham recorrido ou ingresso em juízo.

10.6 Se houver alteração do gabarito oficial, o mesmo será republicado.
10.7 Os resultados dos recursos serão disponibilizados nos endereços eletrônicos:

www.ifnmg.edu.br e www.gestaodeconcursos.com.br.

11. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
11.1 A classificação final dos candidatos se dará em Lista Única por Cargo, considerando-se o

somatório dos pontos referentes a cada parte da Prova Objetiva de Múltipla Escolha: Língua Portuguesa;
Legislação; e Conhecimentos Específicos.

11.2 Serão considerados aprovados, os candidatos que obtiverem na Prova Objetiva de Múltipla
Escolha pontuação igual ou superior a 60 (sessenta) pontos, e que estejam classificados dentro dos
limites máximos estabelecidos no Anexo II do Decreto nº 6.944, de 21/08/2009, conforme especificado
no quadro abaixo:

QUANTIDADE DE VAGAS PREVISTAS NO
EDITAL POR CARGO/ÁREA

NÚMERO MÁXIMO DE CANDIDATOS APRO-
VA D O S / C L A S S I F I C A D O S

01 05
02 09
03 14
04 18
05 22
06 25
07 29
08 32
09 35
10 38
11 40
12 42
13 45
14 47
15 48
16 50
17 52
18 53
19 54
20 56
21 57
22 58
23 58
24 59
25 60
26 60
27 60
28 60
29 60

30 ou mais Duas vezes o número de vagas.

11.3 No caso de igualdade no total de pontos, para fins de classificação final, o desempate será
feito, dando-se preferência, sucessivamente, ao candidato que:

a) tiver a maior idade, dentre os candidatos com idade superior a 60 (sessenta) anos até o último
dia de inscrição, conforme disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei nº 10.741, de 01/10/2003
(Estatuto do Idoso);

b) obtiver a maior nota na parte de Conhecimentos Específicos;
c) obtiver a maior nota na parte de Língua Portuguesa;
d) tiver a maior idade, exceto os enquadrados na alínea "a" deste item.
11.4 Os candidatos não classificados dentro do número máximo de aprovados de que trata o

Anexo II do Decreto nº 6.944, de 21/08/2009, e especificado no item 11.2 deste Edital, ainda que tenham
atingido a nota mínima, estarão automaticamente reprovados no Concurso Público.

12. DA HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS
12.1 A homologação do resultado final será procedida pelo Reitor do IFNMG, por meio de

Edital publicado no Diário Oficial da União.
13. DO PRAZO DE VALIDADE
13.1 O Concurso terá validade de 01 (um) ano, contado da data da homologação publicada no

Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério da
Administração.

14. DA NOMEAÇÃO, LOTAÇÃO POSSE E EXERCÍCIO
14.1 O Reitor do IFNMG expedirá Edital discriminando as localidades e as vagas disponíveis

para nomeação, o qual será divulgado no endereço eletrônico www.ifnmg.edu. b r.
14.1.1 O candidato poderá efetuar a escolha pela localidade onde houver vagas em Unidades do

IFNMG, tendo em vista a ordem de classificação no concurso.
14.2 A recusa do candidato à nomeação determinará a sua exclusão do concurso.
14.3 Caso um ou mais dos habilitados não sejam considerados aptos física e mentalmente, ou

renunciem, formal e expressamente à nomeação, ou, se nomeados, não se apresentarem no prazo legal
para tomar posse ou, ainda, empossados não entrarem em exercício no prazo legal, serão convocados
novos candidatos, que se seguirem aos já classificados e habilitados, para nomeação, por ato do Reitor,
visando o preenchimento das vagas objeto do presente certame.

14.4 Na ocorrência de vacância de cargo ou a destinação de novas vagas para este Instituto
Federal, dentro do prazo de validade deste concurso, referentes às áreas de atuação constantes do item
2 deste Edital, serão preenchidas de acordo com a classificação dos candidatos, que serão lotados em

quaisquer das unidades integrantes da estrutura organizacional desta Instituição à época da nomeação, de
acordo com o interesse e a conveniência deste Instituto.

14.5 Antes de efetuar as possíveis nomeações a que se refere o subitem anterior, a critério e
conveniência deste Instituto Federal, será procedida a remoção interna de servidores.

14.6 A posse no cargo estará condicionada à apresentação da documentação comprobatória dos
requisitos exigidos para investidura e ao atendimento das demais condições constitucionais, legais,
regulamentares e deste Edital.

14.7 O candidato que se declarar como pessoa portadora de deficiência, caso aprovado e
convocado para nomeação, na hipótese prevista no subitem 4.2.1 deste Edital, submeter-se-á a Perícia
Médica indicada pelo IFNMG, que terá decisão terminativa sobre a sua qualificação como pessoa
portadora de deficiência, ou não, e a compatibilidade de sua deficiência com o exercício normal do
c a rg o .

14.8 O candidato deverá comparecer à Perícia Médica munido de laudo médico que ateste a
espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Clas-
sificação Internacional de Doenças (CID), conforme especificado no Decreto nº 3.298/1999 e suas
alterações, bem como a provável causa da deficiência.

14.9 A não observância do disposto no item 14.8, a reprovação na Perícia Médica ou o não
comparecimento à Perícia acarretarão a perda do direito à nomeação na condição de candidato portador
de deficiência.

14.10 O candidato portador de deficiência reprovado na Perícia Médica em virtude de in-
compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo será eliminado do concurso.

14.11 A falta de comprovação de requisito para investidura até a data da posse acarretará a
eliminação do candidato do concurso e anulação de todos os atos a ele referentes, sem prejuízo da
sanção legal cabível.

14.12 Os candidatos, quando nomeados, terão o prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a
partir da data de publicação da respectiva Portaria de nomeação no Diário Oficial da União para tomar
posse e, o prazo máximo de 15 (quinze) dias após a posse, para entrar em exercício.

15 DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 A alteração de qualquer dispositivo deste Edital, caso necessária, será procedida por meio

de Edital a ser publicado no Diário Oficial da União e divulgado nos endereços eletrônicos:
www.ifnmg.edu.br e www.gestaodeconcursos.com.br, sendo de inteira responsabilidade do candidato o
seu acompanhamento.

15.2 Qualquer candidato inscrito no concurso poderá impugnar o presente Edital, no prazo de
05 (cinco) dias após o término do prazo para a inscrição, sob pena de preclusão.

15.2.1 Os pedidos de impugnação deverão ser dirigidos ao Magnífico Reitor do IFNMG,
protocolados na Reitoria do IFNMG, situada na Rua Gabriel Passos, 259 - Centro, Montes Claros-
MG.

15.2.2 O IFNMG não realizará a Prova Objetiva de Múltipla Escolha enquanto não responder
às eventuais impugnações apresentadas em relação ao Edital do Concurso.

15.3 Todos os candidatos poderão ser submetidos ao sistema de detecção de metal nos dias de
realização das provas.

15.4 O IFNMG poderá, a seu exclusivo critério e obedecendo às normas legais pertinentes,
admitir candidatos homologados em concurso público e não nomeados, de outras Instituições Federais de
Ensino, bem como ceder a essas Instituições candidatos homologados e não nomeados, nos termos deste
Edital.

15.4.1 O aproveitamento de candidatos habilitados em concurso público de outras Instituições
Federais de Ensino somente poderá ser efetivado se não houver candidatos habilitados em concurso
realizado por este Instituto na Área de Atuação demandada ou, no caso de recusa de nomeação de
candidato(s) ainda habilitado(s).

15.5 A burla ou tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outros
relativos ao Concurso, bem como nas Instruções constantes da Prova, como também o tratamento
incorreto e descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação das Provas motivará a eliminação do
candidato do Concurso Público além de possíveis sanções penais cabíveis.

15.6 Será excluído do concurso o candidato que:
a) Apresentar-se para a Prova após o horário estabelecido, inadmitindo-se qualquer tolerân-

cia;
b) Não apresentar documento que bem o identifique;
c) Não comparecer à Prova, seja qual for o motivo alegado;
d) Ausentar-se da Sala de Provas sem o acompanhamento do Fiscal;
e) Ausentar-se da Sala de Provas levando o Cartão de Respostas, Caderno de Provas ou outros

materiais não permitidos;
f) Ausentar-se da Sala de Provas antes de decorrido uma hora do início das mesmas;
g) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento in-

devido;
h) Durante a realização das provas, for surpreendido em comunicação com outro candidato ou

terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma, bem como utilizando-se de livros, notas,
impressos, protetores auriculares, aparelhos eletrônicos e/ou eletromecânicos;

i) Fizer em qualquer documento, declaração falsa ou inexata.
15.7 O candidato que estiver portando equipamentos eletrônicos deverá desligá-los, colocando-

os juntamente com seus demais pertences, embaixo de sua carteira, permanecendo nessa situação até sua
saída em definitivo da Sala de Provas.

15.7 O IFNMG não se responsabilizará por perda ou extravio de documentos ou objetos
ocorridos no local de realização das Provas, nem por danos neles causados.

15.9 A classificação no Concurso não assegura ao candidato o direito de ingresso automático no
Quadro de Pessoal do IFNMG, mas, apenas a expectativa de ser nomeado, ficando este ato condicionado
à rigorosa observância da ordem classificatória, do prazo de validade do concurso, do interesse e
conveniência do IFNMG e demais disposições legais.

15.10 O IFNMG e a FUNDEP não se responsabilizam, quando os motivos de ordem técnica não
lhe forem imputáveis, por inscrições ou recursos não recebidos por falhas de comunicação; eventuais
equívocos provocados por operadores das instituições bancárias, assim como no processamento do boleto
bancário; congestionamento das linhas de comunicação; falhas de impressão; problemas de ordem
técnica nos computadores utilizados pelos candidatos, bem como por outros fatores alheios que im-
possibilitem a transferência de dados e impressão do boleto bancário ou da 2ª (segunda) via do boleto
bancário.

15.11 Em caso de verificação de incorreção nos dados pessoais (nome, endereço e telefone para
contato, data de nascimento) constantes do Formulário Eletrônico de Inscrição, o candidato deverá
atualizar suas informações nas seguintes condições:

a) Até a homologação deste concurso público, o candidato deverá efetuar a atualização junto à
FUNDEP via Sedex ou Aviso de Recebimento (AR), endereçado à FUNDEP/Gerência de Concursos -
Concurso público IFNMG - Edital 11/2014 - Caixa Postal 856 - CEP 30.161-970, Belo Horizonte -
MG.

b) Após a data de homologação e durante o prazo de validade deste Concurso Público, o
candidato deverá efetuar a atualização junto ao IFNMG por meio de correspondência registrada, às
expensas do candidato, endereçada à Diretoria de Gestão de Pessoas do IFNMG, endereço Rua Gabriel
Passos, 259 - Centro, Montes Claros-MG CEP 39.400-112.

15.12 A atualização de dados pessoais junto ao IFNMG e à FUNDEP não desobriga o candidato
de acompanhar as publicações oficiais do concurso, não cabendo a este alegar perda de prazo por
ausência de recebimento de correspondência.
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