
 

 

 

Retificação n°1 ao Edital N° 20/2020 – IFMG/FACTO 

 

PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS 

 

Projeto Alvorada - Equipe de Apoio  

 

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA - FACTO, no uso de suas atribuições legais, resolve retificar o Edital 20-2020 

IFMG/Facto, conforme o que se segue:  

Onde se lê: 

3.1. Poderão se candidatar às vagas deste edital os servidores ativos do IFMG que não 
estejam afastados de suas funções.  
3.2. Para inscrição, deve-se observar ainda os seguintes requisitos para cada área de atuação: 

Área Formação exigida 

Tópicos Matemática 
Licenciatura em matemática ou bacharelado em 

matemática  

Tópicos em Saúde, 
Esporte e Qualidade de 

Vida 

Formação superior em cursos da Área de Saúde ou 
Educação Física, com experiência comprovada em 

docência na área 

Tópicos Linguagens 
Formação superior em Licenciatura em Língua 

Portuguesa/ Letras 

Informática 

Formação superior na área de Tecnologia da Informação 
ou em Análise e desenvolvimento de sistemas, ou em 

Ciências da computação ou em Engenharia de Controle e 
Automação. 

Componentes técnicos 
(Eletricidade básica, 
corrente contínua e 
alternada; Medidas 
elétricas; Saúde e 

Segurança do trabalho; 
Instalações elétricas 

residenciais; Instalações 
elétricas prediais) 

Formação Superior em Engenharia Elétrica ou 
engenharias de áreas afins ou superior em eletrotécnica. 

Empreendedorismo e 
Inovação 

Formação superior em uma das seguintes áreas: 
Administração, Marketing, ou em área correlatas.  

Projeto de vida 
Formação superior em Filosofia, Ciências Sociais, 

Psicologia 



 

Coordenador de estágio 
Formação superior em qualquer área e que tenha 

experiência com estágio na educação profissional (esta 
deverá ser comprovada). 

 

Leia-se:  

3.1. Poderão se candidatar às vagas deste edital somente os servidores ativos do IFMG 
que e que não estejam afastados de suas funções.  
3.2. Para inscrição, deve-se observar ainda os seguintes requisitos para cada área de atuação: 

Área Formação exigida 

Tópicos em Matemática 
Licenciatura em matemática ou bacharelado em 

matemática  

Tópicos em Saúde, 
Esporte e Qualidade de 

Vida 

Formação superior em cursos da Área de Saúde ou 
Educação Física, com experiência comprovada em 

docência na área 

Tópicos em Linguagens 
Formação superior em Licenciatura em Língua 

Portuguesa/ Letras 

Informática 

Formação superior na área de Tecnologia da Informação 
ou em Análise e desenvolvimento de sistemas, ou em 

Ciências da computação ou em Engenharia de Controle e 
Automação. 

Componentes técnicos 
(Eletricidade básica, 
corrente contínua e 
alternada; Medidas 
elétricas; Saúde e 

Segurança do trabalho; 
Instalações elétricas 

residenciais; Instalações 
elétricas prediais) 

Curso técnico em Eletrotécnica ou curso técnico em 
eletroeletrônica ou Formação Superior em Engenharia 
Elétrica ou engenharias de áreas afins ou superior em 

eletrotécnica. 

Empreendedorismo e 
Inovação 

Formação superior em uma das seguintes áreas: 
Administração, Marketing, ou em área correlatas.  

Projeto de vida 
Formação superior em Filosofia, Ciências Sociais, 

Psicologia 

Coordenador de estágio 
Formação superior em qualquer área e que tenha 

experiência com estágio na educação profissional (esta 
deverá ser comprovada). 

 

Vitória-ES, 17 de Julho de 2020. 

 

 

KLINGER CECCON CAPRIOLI 

Diretor Presidente 


