
RETIFICAÇÃO  Nº 01 DO EDITAL Nº  68, DE 08 DE OUTUBRO  DE 2018

PROCESSO  SELEÇÃO  SIMPLIFICADA  PARA  O  CURSO  TÉCNICO  EM

INFORMÁTICA  PARA  INTERNET  A  DISTÂNCIA  DE  NÍVEL  MÉDIO  NA

MODALIDADE CONCOMITANTE/SUBSEQUENTE.

A DIRETORA DO INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS

GERAIS  (IFNMG),  Campus Pirapora  -  Centro  de  Referência  de  Corinto,

Joaquina Aparecida Nobre da Silva, no uso de suas atribuições resolve:

I- retificar o Edital nº 68 de 08 de outubro 2018, para o Processo de Seleção

Simplificada para o Curso Técnico em Informática para Internet a Distância de

Nível Médio na Modalidade Concomitante/Subsequente.

Onde se lê:

11.1 As matrículas serão efetuadas obedecendo-se à ordem de classificação 
dos candidatos, no período de,nos horários e endereço indicados neste edital. 

Leia-se:

11.1 As matrículas serão efetuadas obedecendo-se à ordem de classificação

dos candidatos, nos horários e endereço indicados neste edital.

Onde se lê:

11.3 São documentos exigidos no ato da matrícula:



I. Histórico Escolar do Ensino Médio (2º grau) ou Certificado de Conclusão
de Curso de nível médio ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio
emitidos por Instituição Oficial reconhecida ou autorizada a funcionar pelo
MEC  (para  modalidade  subsequente).  A  Declaração  de  Conclusão  do
Ensino  Médio  deverá  ser  a  original  e  servirá  somente  para  efeito  de
matrícula  devendo  o  candidato  apresentar  o  Histórico  Escolar
posteriormente;

II. Histórico Parcial Escolar e declaração de estar regularmente matriculado
no 2º ou 3º ano do ensino médio (para modalidade concomitante) deverão
ser entregues em vias originais.

III.  Requerimento  de  Matrícula,  Termo  de  Ciência  e  de  Compromisso
assinados pelos pais  ou responsável,  se o requerente for menor de 18
anos;

IV. 1(uma) fotografia recentes 3 x 4 colorida; IV) Certidão de Nascimento
ou Casamento;

V. Documento de Identidade; VI) CPF;

VI.  Título  de  Eleitor  e  comprovante  de votação na última eleição,  para
maiores de 18 anos;

VII.  Comprovante  de  quitação  com  o  Serviço  Militar  para  candidatos
brasileiros do sexo masculino, maiores de 18 anos.

VIII. Comprovante de Endereço.

11.4  Os documentos dos itens I. IV, V, VI, VII e VIII deverão ser  fotocópias
autenticadas (legíveis e sem rasuras), podendo ser autenticadas na sede do
Centro de Referência de Corinto, desde que seja apresentado o documento
original.

Leia-se:

11.3 São documentos exigidos no ato da matrícula:

I. Histórico Escolar do Ensino Médio (2º grau) ou Certificado de Conclusão

de Curso de nível médio ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio

emitidos por  Instituição Oficial  reconhecida ou autorizada a funcionar

pelo MEC (para modalidade subsequente). A Declaração de Conclusão

do Ensino Médio deverá ser a original e servirá somente para efeito de

matrícula  devendo  o  candidato  apresentar  o  Histórico  Escolar

posteriormente;



II. Histórico Parcial Escolar e declaração de estar regularmente 

matriculado no 2º ou 3º ano do ensino médio (para modalidade 

concomitante) deverão ser entregues em vias originais.

III. Requerimento de Matrícula, Termo de Ciência e de Compromisso 

assinados pelos pais ou responsável, se o requerente for menor de 18 

anos;

IV. 1(uma) fotografia recentes 3 x 4 colorida; 

V. Certidão de Nascimento ou Casamento;

VI. Documento de Identidade; 

VII. CPF;

VIII. Título  de  Eleitor  e  comprovante  de  votação  na  última  eleição,  para

maiores de 18 anos; 

IX. Comprovante  de  quitação  com  o  Serviço  Militar  para  candidatos

brasileiros do sexo masculino, maiores de 18 anos.

X. Comprovante de Endereço.

11.4 Os documentos dos itens I. V, VI, VII, VIII, IX e X deverão ser fotocópias

autenticadas (legíveis e sem rasuras), podendo ser autenticadas na sede do

Centro de Referência de Corinto,  desde que seja apresentado o documento

original.


