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CHAMADA PÚBLICA

4º CONVITE PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES

EDITAL No 27, DE 08 DE ABRIL DE 2019

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais –
IFNMG – Campus Montes Claros, por intermédio de seu Diretor-Geral, no uso de suas
atribuições convida, nos termos do edital Nº 24, de 08 de outubro de 2018, referente
ao processo seletivo simplificado para reserva de vagas para o  curso, de modalidade
concomitante/subsequente, Técnico em Informática para Internet,  à distância, para
preenchimento de vagas remanescentes no polo abaixo discriminado: 

Quadro 1 – Polo avançado/curso ofertado pelo IFNMG – Campus Montes Claros
nesta Chamada Pública.

Polo Avançado Curso Vagas

Brasília de Minas Técnico em Informática para Internet 13

Francisco Dumont Técnico em Informática para Internet 03

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

1.  Para  o  preenchimento  das  vagas  de  reserva,  é  necessário  que  o  candidato

entregue a documentação exigida para a 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
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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 recente 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.

2. 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 Polo Avançado de

Brasília de Minas ou na sede do Polo Avançado de Francisco Dumont.

3.  A matrícula deve ser feita pelo candidato, pessoalmente. Se, excepcionalmente, o

candidato não puder comparecer para efetuar sua matrícula, esta poderá ser feita por

procuração particular.

4.  O candidato menor de 18 anos deverá ser assistido na matrícula pelo pai, mãe ou

responsável  legal,  os  quais  deverão  apresentar,  no  ato  da  matrícula,  CPF,  RG  e

documentação  comprobatória  de  parentesco.  Se,  excepcionalmente,  o  responsável

legal  não  puder  comparecer  para  efetuar  a  matrícula,  esta  poderá  ser  feita  por

procuração particular.

5. O  preenchimento  das  vagas  acontecerá  pela  ordem de  chegada  dos  candidatos

interessados e acontecerá nos dias 09 e 10/04/2019.
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6. Toda a documentação descrita acima, deverá ser entregue no ato da matrícula no

polo avançado de Brasília de Minas ou de Francisco Dumont. Caso o aluno não proceda

a entrega da documentação completa, o mesmo poderá ter a matrícula cancelada. 

Montes Claros/MG, 08 de abril de 2019.

Prof. Renato Afonso Cota Silva
Diretor-Geral do IFNMG – Campus Montes Claros


