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EDITAL Nº 03/2017 
 

O IFNMG- Campus Januária, por intermédio de seu diretor geral substituto, no 

uso de suas atribuições legais, torna público a convocação para entrega de 

documentação dos candidatos classificados para o processo seletivo 

simplificado para o encargo de Apoio administrativo e Financeiro, para atuar no 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - 

PRONATEC/Bolsa Formação/MEC/IFNMG, nos termos do Edital IFNMG nº  

480 de 20 de dezembro de 2016.    

 

1- Candidatos convocados para apresentarem documentação 

comprobatória de informações prestadas no momento da inscrição para 

efeito de classificação: 

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO Nº INSCRIÇÃO SITUAÇÃO 

1º ALINE CANABRAVA MOTA 24266 CONVOCADO 

2º KENED SOARES DE OLIVEIRA 24913 CONVOCADO 

3º WARLEY LEITE FERNANDES 24211 CONVOCADO 

4º VINICIUS RODRIGUES NEVES 24276 CONVOCADO 

 

2 - Entrega de documentos para comprovação de classificação  

2.1. O candidato convocado deverá entregar todos os documentos abaixo 

relacionados: 

a) Cópias de RG e CPF e comprovante de cumprimento das obrigações 

eleitorais e militares; (todos com autenticação cartorial) 

b) Cópia do Certificado, histórico escolar ou declaração de conclusão do 

de curso; (todos com autenticação cartorial) 

c)  Cópia do Comprovante de endereço  
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d) Documentos que comprovam os critérios declarados na TABELA DE 

PONTUAÇÃO, obtida no processo classificatório, discriminados em 

sequência de critérios; 

e) Anexos 2, 3 e 4 do Edital nº 480 de 02/12/2016 originais, devidamente 

preenchidos e assinados. 

 

2.2. Toda a documentação deverá ser encaminhada em envelope lacrado à 

Comissão de Processo Seletivo da EaD campus Januária,através do protocolo 

geral do IFNMG- Campus Januária, exclusivamente no dias 19  e 20 de 

janeiro de 2017, no horário das 7h30min às 10h45min e 13h30min às 

16h45min.  

2.3. Não serão aceitos documentos enviados via correios. 

2.4. Caso o candidato não comprove ou não apresente todos os documentos 

exigidos no Processo Seletivo Simplificado, o mesmo será desclassificado. 

 

3- Resultado Final  

 

O Resultado final da análise documental será publicado até o dia 26 de janeiro 
de 2017 no site www.ifnmg.edu.br  

 
Januária, 19 de janeiro de 2017. 

 

Diretor Geral Substituto do IFNMG – Campus Januária 

Antônio Carlos de Macêdo Carneiro  


