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Comunicado Nº 1/2021/OPR-QVT/OPR-GEP/OPR-DAP/OPR-DGE/OPR/IFMG
Ouro Preto, 25 de fevereiro de 2021.

 

COMUNICADO
EDITAL 47/2020

Comunicamos que o edital 47/2020, que trata do processo seletivo para contratação de professor visitante de
gastronomia do Campus Ouro Preto, após a publicação da retificação nº 01, informa que os candidatos que se
sentirem prejudicados com a retificação citada, poderão solicitar a devolução da taxa de inscrição. 

Informamos que para obter a devolução da taxa de inscrição, os candidatos deverão enviar email para
concursos@ifmg.edu.br, com o título:

"Devolução da taxa de inscrição - edital 47/2020 - Campus Ouro Preto", anexando os comprovantes de inscrição
e do pagamento (comprovante bancário) da mesma.

No corpo do email deverá constar: Nome completo, CPF e dados bancários (banco/agência/conta).

Informamos que o prazo limite para solicitação de devolução dos valores das taxas de inscrição, será até
31/03/2021.

Ressaltamos que o requerimento para devolução da taxa de inscrição importa, automaticamente, na desistência
do candidato em relação a todos os atos do edital 47/2020, inclusive na sua desclassificação, caso tenha sido
classificado na lista de aprovados.

Documento assinado eletronicamente por Raniely da Silva Pinto, Supervisor(a) de Gestão de Pessoas,
em 25/02/2021, às 17:21, 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 0762058 e o código CRC B6DA2381.
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