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(endereço de e-mail incorreto)

I - ONDE SE LÊ:
(...)

Comunicamos  ao  candidato  classificado  no  3º  Convite  de  Vagas
Remanescentes do Edital nº 203 de 15 de junho de 2018, que está no Cadastro de
Reserva e ainda não assumiu vaga no referido Edital,  que tenha interesse em
assumir  uma vaga de Professor  Orientador  de TCC em Polo  de Apoio  Presencial
diferente  daquele  para  o  qual  se  inscreveu,  que  se  manifeste  através  do e-mail
processoseletivouab.ifnmg@gmail.com  a até o dia 30 de agosto de 2018.

As vagas serão preenchidas pelos candidatos do Cadastro de Reserva que se
manifestarem interesse, seguindo a ordem de classificação do Resultado Final do 3º
Convite de Vagas Remanescentes do Edital nº 203 de 15 de junho de 2018.

O candidato que não manifestar o interesse por assumir vaga em outro Polo de
Apoio presencial, conforme este comunicado, permanecerá no cadastro de reserva no
Curso e Polo de Apoio Presencial no qual se inscreveu e poderá ser convocado em
caso de desistência de candidatos durante a vigência do Edital nº 203 de 15 de junho
de 2018.

O  resultado  será  publicado  até  o  dia  31  de  agosto  de  2018 no  link:
http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo/view/200 

(...)

I – LEIA-SE:
(...)

Comunicamos  ao  candidato  classificado  no  3º  Convite  de  Vagas
Remanescentes do Edital nº 203 de 15 de junho de 2018, que está no Cadastro de
Reserva e ainda não assumiu vaga no referido Edital,  que tenha interesse em
assumir  uma vaga de Professor  Orientador  de TCC em Polo  de Apoio  Presencial
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diferente  daquele  para  o  qual  se  inscreveu,  que  se  manifeste  através  do  e-mail
processoseletivouab.ifnmg@gmail.com até o dia 03 de setembro de 2018.

As vagas serão preenchidas pelos candidatos do Cadastro de Reserva que se
manifestarem interesse, seguindo a ordem de classificação do Resultado Final do 3º
Convite de Vagas Remanescentes do Edital nº 203 de 15 de junho de 2018.

O candidato que não manifestar o interesse por assumir vaga em outro Polo de
Apoio presencial, conforme este comunicado, permanecerá no cadastro de reserva no
Curso e Polo de Apoio Presencial no qual se inscreveu e poderá ser convocado em
caso de desistência de candidatos durante a vigência do Edital nº 203 de 15 de junho
de 2018.

O  resultado  será  publicado  até  o  dia  04  de  setembro  de  2018 no  link:
http://ead.ifnmg.edu.br/processo_seletivo/view/200 

II - Os demais itens do 1º Convite de Vagas Remanescentes nos termos do
Edital nº 203 de 15 de Julho de 2018 permanecem sem alteração.

Montes Claros/MG, 31 de agosto de 2018.

Comissão de Processos Seletivos UAB/CEAD/IFNMG
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