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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Ouro Branco

Direção Geral
Gabinete

 Rua Afonso Sardinha, número 90 - Bairro Pioneiros - CEP 36420-000 - Ouro Branco - MG
(31) 3938-1200  - www.ifmg.edu.br

 
EDITAL N° 015/2020

Dispõe sobre a seleção de estudantes para Estágio Não-Obrigatório no IFMG Campus Ouro Branco.
 

RETIFICAÇÃO N° 01

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE MINAS GERAIS – CAMPUS OURO BRANCO, nomeado pela Portaria IFMG nº 1.165, de
20/09/2019, publicada no DOU de 23/09/2019, Seção 2, pág. 29, e no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria IFMG nº 475 de 06 de abril de 2016, publicada no DOU de 15 de abril de 2016,
seção 2, pág.17, retificada pela Portaria IFMG nº 805, de 04 de julho de 2016, publicada no DOU de 06 de
julho de 2016, Seção 2, pág. 22 e pela Portaria IFMG nº 1078, de 27 de setembro de 2016, publicada no
DOU de 04 de outubro de 2016, Seção 2, pág. 20; retifica o Edital nº 15 de 23 de julho de 2020, conforme
disposições a seguir:

Onde se lê:
2 DAS INSCRIÇÕES
2.2.1.1 O currículo deve ser enviado em PDF no ato da inscrição contendo, no mínimo, as seguintes
informações:
a) Dados pessoais e contatos (obrigatório);
b) Formação acadêmica (obrigatório);
c) Nível de conhecimento de informática: Microsoft Word, Excel e PowerPoint, Internet e demais se
houver (incluindo programa de criação e edição) (obrigatório);
d) Experiências profissionais (se houver);
e) Atividades Extracurriculares (se houver).
2.2.1.2 O envio do currículo é obrigatório e parte da inscrição. Os candidatos que não enviarem o currículo
no ato da inscrição serão eliminados automaticamente deste processo.
2.6 Para esclarecimentos de dúvidas pertinentes a este processo seletivo, o candidato deverá usar
exclusivamente o e-mail: gestaodepessoas.ourobranco@ifmg.edu.br.
 

10 – CRONOGRAMA

EVENTO DATA LOCAL

Período de Inscrição 23/07/2020 a
01/08/2020 www.ifmg.edu.br

Boletim de Serviço Eletrônico em 24/07/2020

http://www.ifmg.edu.br/
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Divulgação da lista de inscritos e
divulgação do horário da 1ª etapa
– Atividade Prática

a partir de
02/08/2020
segunda-feira)

www.ifmg.edu.br

Realização da Atividade Prática –
1º etapa

04/08/2020 (quarta-
feira), a partir das 9
horas

Link Google Meet enviado previamente

Resultado preliminar da 1ª etapa
A partir de
06/08/2020 (sexta-
feira)

www.ifmg.edu.br

Recursos 07/08/2020 (sábado)
Enviar para o e-mail de
gestaodepessoas.ourobranco@ifmg.edu.br
até às 23:59 hs do dia 07/08/2020.

Divulgação do resultado de
recursos e convocação para
entrevistas virtuais – 2ª etapa

09/08/2020
(segunda-feira) www.ifmg.edu.br

Realização das entrevistas virtuais

11/08/2020 (quarta-
feira), a partir 9
horas. As entrevistas
poderão continuar
em outros dias
conforme calendário
de convocação.

Link Google Meet enviado previamente

Resultado preliminar da 2ª etapa
a partir de
13/08/2020 (sexta-
feira)

www.ifmg.edu.br

Recursos 14/08/2020 (sábado)
Enviar para o e-mail de
gestaodepessoas.ourobranco@ifmg.edu.br
até às 23:59 hs do dia 14/08/2020.

Publicação do Resultado (1ª
etapa+2ª etapa)

a partir de
16/08/2020
(segunda-feira)

www.ifmg.edu.br

 

Leia-se:

2 DAS INSCRIÇÕES

2.2.1.1 O currículo deve ser enviado em PDF, dentro do prazo das inscrições para o e-mail
comunicacao.ourobranco@ifmg.edu.br, contendo, no mínimo, as seguintes informações:
a) Dados pessoais e contatos (obrigatório);

http://www.ifmg.edu.br/
http://www.ifmg.edu.br/
http://www.ifmg.edu.br/
http://www.ifmg.edu.br/
http://www.ifmg.edu.br/
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b) Formação acadêmica (obrigatório);
c) Nível de conhecimento de informática: Microsoft Word, Excel e PowerPoint, Internet e demais se
houver (incluindo programa de criação e edição) (obrigatório);
d) Experiências profissionais (se houver);
e) Atividades Extracurriculares (se houver).
2.2.1.2 O envio do currículo é obrigatório e parte da inscrição. Os candidatos que não enviarem o currículo
até às 23h59min do dia 02/08/2020, considerado o horário de envio do e-mail, serão eliminados
automaticamente deste processo.  Não nos responsabilizamos por endereços incorretos de destinatários, e-
mails entregues sem anexo e/ou e-mails que não forem entregues dentro do prazo.
2.6 Para esclarecimentos de dúvidas pertinentes a este processo seletivo, o candidato deverá usar
exclusivamente o e-mail: comunicacao.ourobranco@ifmg.edu.br.

 

10 – CRONOGRAMA

EVENTO DATA LOCAL

Período de Inscrição 23/07/2020 a
02/08/2020 www.ifmg.edu.br

Divulgação da lista de inscritos e
divulgação do horário da 1ª etapa
– Atividade Prática

a partir de
03/08/2020 segunda-
feira)

www.ifmg.edu.br

Realização da Atividade Prática –
1º etapa

05/08/2020 (quarta-
feira), a partir das 9
horas

Link Google Meet enviado
previamente

Resultado preliminar da 1ª etapa
A partir de
07/08/2020 (sexta-
feira)

www.ifmg.edu.br

Recursos 08/08/2020 (sábado)
Enviar para o e-mail de
comunicacao.ourobranco@ifmg.edu.br
até às 23h59min do dia 08/08/2020.

Divulgação do resultado de
recursos e convocação para
entrevistas virtuais – 2ª etapa

10/08/2020
(segunda-feira) www.ifmg.edu.br

Realização das entrevistas virtuais

12/08/2020 (quarta-
feira), a partir 9
horas. As entrevistas
poderão continuar
em outros dias
conforme calendário
de convocação.

Link Google Meet enviado
previamente

http://www.ifmg.edu.br/
http://www.ifmg.edu.br/
http://www.ifmg.edu.br/
http://www.ifmg.edu.br/
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Resultado preliminar da 2ª etapa a partir de
14/08/2020 (sexta-
feira)

www.ifmg.edu.br

Recursos 15/08/2020 (sábado)
Enviar para o e-mail de
comunicacao.ourobranco@ifmg.edu.br
até às 23h59min do dia 15/08/2020.

Publicação do Resultado (1ª
etapa+2ª etapa)

a partir de
17/08/2020
(segunda-feira)

www.ifmg.edu.br

Ouro Branco, 24 de julho de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Lawrence de Andrade Magalhães Gomes, Diretor Geral,
em 24/07/2020, às 14:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs
informando o código verificador 0604265 e o código CRC 795A1F52.
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