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Dispõe sobre a seleção de estudantes para Estágio Não-Obrigatório no IFMG Campus Ibirité
RETIFICAÇÃO Nº001

 

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE MINAS GERAIS - CAMPUS IBIRITÉ, nomeado pela Portaria IFMG nº 1.171, de 20/09/2019,
publicada no DOU de 23/09/2019, Seção 2, pág. 29, tendo em vista o Termo de Posse do dia 24/10/2019, 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, retificada pela Portaria IFMG nº 1078,
de 27 de setembro de 2016, publicada no DOU de 04 de outubro de 2016, Seção 2, pág. 20; resolve
retificar o Edital nº 006 de 2022 no que se segue:
 

Onde se lê:

2.2.1. O candidato deverá encaminhar no período de 00h01 até 23h59 do dia 27/03/2022 (horário oficial de
Brasília/DF) para o endereço eletrônico concursos.ibirite@ifmg.edu.br um único e-mail contendo os
seguintes documentos:

Leia-se:

2.2.1. O candidato deverá encaminhar no período de 00h01 até 23h59 do dia 27/03/2022 (horário oficial de
Brasília/DF) para o endereço eletrônico concurso.ibirite@ifmg.edu.br um único e-mail contendo os seguintes
documentos:

 

 

Onde se lê:

2.6 Para esclarecimentos de dúvidas pertinentes a este processo seletivo, o candidato deverá usar
exclusivamente o email: concursos.ibirite@ifmg.edu.br.

Leia-se:

2.6 Para esclarecimentos de dúvidas pertinentes a este processo seletivo, o candidato deverá usar
exclusivamente o email: concurso.ibirite@ifmg.edu.br.
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Onde se lê:

10 – CRONOGRAMA

 

EVENTO DATA LOCAL

Período de Inscrição no site
IFMG

16/03/2022 a
27/03/2022 www.ifmg.edu.br

Divulgação da lista de
inscritos A partir de 28/03/2022 www.ifmg.edu.br

Encaminhamento dos
documentos conforme item
2.2.1.

00h01 até 23h59 do
dia 

(horário oficial de
Brasília/DF)

e-mail concurso.ibirite@ifmg.edu.br

Resultado preliminar da
análise curricular (1ª etapa)

A partir do dia
28/03/2022 www.ifmg.edu.br

Recurso
Prazo de até 24 horas
da divulgação do
resultado

O recurso deve ser enviado para a Comissão
Organizadora Local do IFMG Campus Ibirité, através
do e-mail concursos.ibirite@ifmg.edu.br

Divulgação do resultado final
da análise curricular

Dois dias úteis após o
prazo final da
interposição do
recurso

Site do IFMG (www.ifmg.edu.br)

Divulgação dos nomes dos
candidatos com dias e horários
das entrevistas virtuais

A partir do dia
28/03/2022 Site do IFMG (www.ifmg.edu.br)

Divulgação do resultado
preliminar (1ª etapa + 2ª etapa)

A partir do dia
31/03/2022 Site do IFMG (www.ifmg.edu.br)

Recurso
Prazo de até 24 horas
da divulgação do
resultado

O recurso deve ser enviado para a Comissão
Organizadora Local do IFMG Campus Ibirité, através
do e-mail concursos.ibirite@ifmg.edu.br

Divulgação do resultado final A partir de 04/04/2022 Site do IFMG (www.ifmg.edu.br)

Leia-se:
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Ibirité, 18 de março de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Oiti Jose de Paula, Diretor(a) Geral - Campus Ibirité,
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em 18/03/2022, às 16:38, 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 1129257 e o código CRC 209F33AA.
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