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Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Ins�tuto Federal do Norte de Minas Gerais

Campus Porteirinha

EDITAL Nº. 14/2018, DE 25 DE ABRIL DE 2018

RETIFICAÇÃO

PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA O CURSO

TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR - POLO AVANÇADO GAMELEIRAS

 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS
GERAIS (IFNMG), através do Campus Avançado Porteirinha, torna público a RETIFICAÇÃO do Edital nº13
de 16 de Abril de 2018 que passa a vigorar com a seguinte redação:

 

l-Onde se lê:

6. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

6.1 O processo seletivo não terá fase eliminatória. Todos os candidatos que tiverem inscrição homologada,
serão classificados em lista única obedecendo aos seguintes critérios:

6.1.1 Maior tempo de serviço em dias na área de educação pública,

6.2 Na ocorrência de candidatos com igual tempo de serviço, o desempate, para fins de classificação nas
vagas, será feito considerando-se:

a) maior idade;

6.3 Os candidatos classificados além do número de vagas comporão lista de espera e, em caso de surgimento
de vagas, serão convocados até, no máximo, um mês após a primeira chamada.

6.4 Após a primeira chamada, havendo vagas remanescentes, serão convocados candidatos da lista de espera
de acordo com a ordem de classificação.

6.5 É de inteira responsabilidade do candidato verificar, a cada chamada complementar, se foi convocado
para uma vaga no curso.

6.6 O IFNMG, poderá ofertar vagas remanescentes ao público em geral, desde que respeitadas o caráter da
formação técnica de nível médio e a garantia das condições para que o aluno em curso, possa concluir e
participar com êxito das atividades obrigatórias formativas, principalmente no que tange à Prática
Profissional Supervisionada. O aluno cursista será certificado como concluinte do Curso Técnico em
Secretaria Escolar, em conformidade com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT).

Leia-se:
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6. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

6.1 O processo seletivo não terá fase eliminatória. Todos os candidatos que tiverem inscrição homologada,
serão classificados em lista única obedecendo aos seguintes critérios:

6.1.1 Maior tempo de serviço em dias na área de educação pública,

6.2 Na ocorrência de candidatos com igual tempo de serviço, o desempate, para fins de classificação nas
vagas, será feito considerando-se:

a) maior idade;

6.3 Os candidatos classificados além do número de vagas comporão lista de espera e, em caso de surgimento
de vagas, serão convocados até, no máximo, um mês após a primeira chamada.

6.4 Após a primeira chamada, havendo vagas remanescentes, serão convocados candidatos da lista de espera
de acordo com a ordem de classificação.

6.5 É de inteira responsabilidade do candidato verificar, a cada chamada complementar, se foi convocado
para uma vaga no curso.

6.6 O IFNMG, poderá ofertar vagas remanescentes ao público em geral, através de convite público publicado
no site http://ead.ifnmg.edu.br, obedecendo a ordem de chegada dos candidatos interessados, desde que
respeitadas o caráter da formação técnica de nível médio e a garantia das condições para que o aluno em
curso, possa concluir e participar com êxito das atividades obrigatórias formativas, principalmente no que
tange à Prática Profissional Supervisionada. O aluno cursista será certificado como concluinte do Curso
Técnico em Secretaria Escolar, em conformidade com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT).

ll-Onde se lê:

10. CRONOGRAMA

ITEM DESCRIÇÃO DATAS/PERÍODOS LOCAL
DIVULGAÇÃO E INSCRIÇÕES

10.1 Publicação do edital 23/04/18 http://ead.ifnmg.edu.br

10.2 Período das Inscrições 24/04 a 25/04/2018 Polo Avançado
Gameleiras

RESULTADO PRELIMINAR

10.3 Resultado Preliminar 26/04/18 http://ead.ifnmg.edu.br

10.4 Apresentação de Recursos 27/04/18 http://ead.ifnmg.edu.br

RESULTADO FINAL

10.5 Homologação e Publicação 02/05/18 http://ead.ifnmg.edu.br

10.6 Matrícula 03 e 04/05/2018 Polo Avançado
Gameleiras
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10.7 Matrícula 2ª chamada 07/05/18 Polo Avançado
Gameleiras

10.8 Início das Aulas(Momento
Presencial Intensivo)

Conforme cronograma de cada curso. A ser
divulgado no resultado final.

Polo Avançado
Gameleiras

Leia-se

10. CRONOGRAMA

ITEM DESCRIÇÃO DATAS/PERÍODOS LOCAL
DIVULGAÇÃO E INSCRIÇÕES

10.1 Publicação do edital 23/04/18 http://ead.ifnmg.edu.br

10.2 Período das Inscrições 24/04 a 27/04/2018 Polo Avançado Gameleiras

RESULTADO PRELIMINAR

10.3 Resultado Preliminar 03/05/18 http://ead.ifnmg.edu.br

10.4 Apresentação de
Recursos 04/05/18 ead.polosedeporteirinha@gmail.com

RESULTADO FINAL

10.5 Homologação e
Publicação 07/05/18 http://ead.ifnmg.edu.br

10.6 Matrícula 08 e 10/05/2018 Polo Avançado Gameleiras

10.7 Matrícula 2ª chamada 11/05/18 Polo Avançado Gameleiras

10.8
Início das
Aulas(Momento
Presencial Intensivo)

Conforme cronograma de cada curso.
A ser divulgado no resultado final. Polo Avançado Gameleiras
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lll – Os demais itens permanecem sem alteração.

 

 
 

Porteirinha - MG, 25 de Abril de 2018.

 

 

Prof. Pedro Paulo Pereira Brito
Diretor Geral Subs�tuto do IFNMG

Campus Avançado Porteirinha

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Pedro Paulo Pereira Brito, Diretor(a) Geral Subs�tuto(a),
em 25/04/2018, às 16:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0108345 e
o código CRC 20D78546.

 

 

Referência: Processo nº 23414.001535/2018-79 SEI nº 0108345

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

