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MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO - EDITAL MGS Nº 04/2015 

 
RETIFICAÇÃO Nº 01 

 
A MGS – Minas Gerais Administração e Serviços S.A. e o IBFC - Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, no uso 
de suas atribuições legais, em razão de erro material detectado na redação do Edital em referência, COMUNICAM 
que foram efetuadas retificações nos itens 10.1, 10.2 e Anexo II, conforme indicado a seguir: 
 
- Item 10.1 – alteração exclusivamente no caput, que passa a conter a seguinte redação:  
 

10.1. A Avaliação de Títulos terá caráter classificatório e será aplicada somente aos candidatos habilitados na 
Prova Objetiva de Múltipla Escolha dos empregos/atividades conforme o quadro abaixo: 

 
- Item 10.2 – alteração na íntegra do item, que passa a conter a seguinte redação: 

 
10.2. O candidato inscrito e presente na prova objetiva para o empregos/atividade previsto no item 10.1 deste 
Edital, deverá, durante o período de 30/11/2015 a 01/12/2015, acessar o endereço eletrônico do IBFC 
www.ibfc.org.br, localizar o link denominado “Avaliação de Títulos”, inserir seu número de inscrição e data de 
nascimento, selecionar os campos correspondentes aos títulos que possui, preencher corretamente o 
formulário conforme instrução, enviar os dados e imprimir o formulário. Somente serão analisados os títulos 
dos candidatos habilitados na Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 

 
- Anexo II – alteração no Quadro relativo a REQUISITOS, DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS, 
exclusivamente na linha correspondente ao Emprego de Técnico Superior Especializado/Pedagogia, com exclusão 
da exigência de Registro no Conselho / Órgão Competente. Após a correção, a referida linha passa a conter a 
seguinte redação: 
 

ATIVIDADE REQUISITOS GERAIS 

REQUISITOS FÍSICOS 
E CONDIÇÕES 

ESPECÍFICAS PARA O 
EXERCÍCIO DA 

ATIVIDADE 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE 

PEDAGOGIA 

 
 
- Ensino Superior Completo em 
Pedagogia.  
- Possuir conhecimento em editor 
de texto, planilha eletrônica e 
editor de apresentação;  
- Ter habilidade em digitação.  
- 6 (seis) meses de experiência na 
atividade comprovada por meio de 
registro de contrato de trabalho na 
CTPS ou declaração de Pessoa 
Jurídica de Direito Público, ou de 
Pessoa Jurídica de Direito Privado, 
na qual deverá constar CNPJ e 
firma reconhecida. 

 - Executar atividades de suporte pedagógico, 
voltadas para a administração, o planejamento, a 
inspeção, a supervisão e a orientação 
educacional; - elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos necessários ao 
desenvolvimento do sistema pedagógico; - 
elaborar, implementar, acompanhar e avaliar 
planos, programas e projetos voltados para o 
desenvolvimento do sistema pedagógico; - 
implementar a execução, avaliar e coordenar a 
(re)construção de projetos pedagógicos em 
empresas; - desenvolver as atividades, viabilizar o 
trabalho pedagógico coletivo e facilitar o 
processo de comunicação da empresa e das 
associações a ela vinculadas; - executar as 
atividades em conformidade com as normas e 
procedimentos técnicos e de segurança, 
qualidade, higiene e preservação ambiental; - 
executar atividades correlatas, conforme 
necessidade do serviço e orientação superior. 

 

 
Belo Horizonte, 03 de novembro de 2015.  

http://www.ibfc.org.br/

