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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PROFESSOR DE ENSINO
BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO – EDITAL Nº 115/2012

COMUNICADO Nº 02/2012
SORTEIOS - PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO
1. Conforme divulgado através do Edital nº 142, de 23/08/2012, publicado no Diário Oficial da
União de 27/08/2012, bem como através do Edital nº 160, de 16/10/2012, disponibilizado na página
deste Instituto (http://www.ifnmg.edu.br) e na página da Legítimus Assessoria e Serviços Ltda.
(http://www.legitimusassessoria.com.br), o sorteio do dia e hora da Prova de Desempenho Didático
será realizado no dia 19 de outubro de 2012, às 10h00min. (horário oficial de Brasília-DF), no Campus
Montes Claros do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, situado na Rua Dois, nº 300, Bairro Village
do Lago I, Montes Claros-MG.
2. O item 10.5.1 do Edital nº 115, de 30/05/2012, publicado no Diário Oficial da União de
01/06/2012, regulador do concurso, estabelece que na hipótese do não comparecimento do candidato
ao sorteio do dia e horário da Prova de Desempenho Didático, os mesmos serão sorteados pela
Comissão Permanente de Concurso Público.
2.1 Para o candidato que não compareceu ao sorteio do dia e horário da Prova de
Desempenho Didático, o mesmo poderá solicitar esta informação à Comissão Permanente de
Concurso Público, através do e-mail sorteio.concurso@ifnmg.edu.br.

3. O sorteio do Ponto da Prova de Desempenho Didático acontecerá vinte e quatro horas
antes do horário sorteado para a realização da referida prova. Dessa forma, o candidato que através do
sorteio efetuado irá realizar a sua prova no dia 20/10/2012 (sábado), às 14h30min. (horário oficial de
Brasília-DF) o Ponto de sua aula será sorteado no dia 19/10/2012 (sexta-feira), às 14h30min. (horário
oficial de Brasília-DF), conforme estabelecido no item 10.6 do Edital nº 115, de 30/05/2012.
3.1 HORÁRIO DE VERÃO – Considerando o horário de verão/2012, com início às 00h00min. do
dia 21/10/2012 (domingo), quando os relógios serão adiantados em uma hora, as Provas de
Desempenho Didático no domingo (21/10/2012) terão seu início às 08h30min. Dessa forma, o
candidato sorteado para realizar a sua prova no domingo (21/10/2012) às 08h30min., já no novo horário
(horário de verão), terá o Ponto de sua Prova de Desempenho Didático sorteado no sábado
(20/10/2012), às 07h30min., o que corresponde a vinte e quatro horas de antecedência.
3.2 O candidato que não comparecer ao sorteio do Ponto da Prova de Desempenho Didático
terá o seu Ponto sorteado pela Comissão Permanente de Concurso público (item 10.6.1 do Edital nº
115/2012), devendo solicitar através do e-mail sorteio.concurso@ifnmg.edu.br, o Ponto sorteado.
4. As informações referentes aos sorteios relativos à Prova de Desempenho Didático somente
serão prestadas através de solicitações enviadas para o e-mail sorteio.concurso@ifnmg.edu.br, não
sendo fornecidas por outros meios.
4.1 Não serão prestadas, através do e-mail sorteio.concurso@ifnmg.edu.br,outras informações
que não dizem respeito aos sorteios relativos à Prova de Desempenho Didático.
Montes Claros-MG, 18 de outubro de 2012.
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