
Código Verificador:
Código de Autenticação:

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
IFSULDEMINAS

RETIFICACAO Nº90/2022/GAB/IFSULDEMINAS

14 de dezembro de 2022 

RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 277/2022RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 277/2022

SEGUNDO PROCESSO SELETIVO PARA A SELEÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS INTERESSADOS EMSEGUNDO PROCESSO SELETIVO PARA A SELEÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS INTERESSADOS EM
ADERIR AO PROGRAMA DE GESTÃO NA MODALIDADE DE TELETRABALHO PARCIALADERIR AO PROGRAMA DE GESTÃO NA MODALIDADE DE TELETRABALHO PARCIAL

No item 1.3, onde se lê:No item 1.3, onde se lê:

1.3 Também de modo excepcional neste edital, os ocupantes de funções gra ficadas (FGs) poderão se candidatar
apenas às vagas remanescentes para o teletrabalho parcial, podendo realizar no máximo 40% (cinquenta por40% (cinquenta por
cento)cento) da carga horária semanal por meio do teletrabalho. O edital de vagas remanescentes será publicado após o
resultado final deste edital. 

Leia-se:Leia-se:

1.3 Também de modo excepcional neste edital, os ocupantes de funções gra ficadas (FGs) poderão se candidatar
apenas às vagas remanescentes para o teletrabalho parcial, podendo realizar no máximo 60% (sessenta por60% (sessenta por
cento)cento) da carga horária semanal por meio do teletrabalho. O edital de vagas remanescentes será publicado após o
resultado final deste edital.

Acrescentar o item 11.4:Acrescentar o item 11.4:

11.4 Esta seleção terá vigor por 6 (seis) meses, contados a partir da data de homologação do resultado final.
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