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 EDITAL Nº 136 DE 11 DE MAIO DE 2017.  

RETIFICAÇÃO II 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ACESSO AOS CURSOS DE PÓS-

GRADUAÇÃO NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, NO ÂMBITO DA UNIVERSIDADE ABERTA 
DO BRASIL - UAB 

 

O INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG) torna pública RETIFICAÇÃO 
I do Edital nº 136, de 11 maio de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

I - ONDE LÊ-SE:  

(…) 

2. CRONOGRAMA  

Quadro 1 – Etapas e datas do Processo Seletivo 

ETAPA DATA 

Publicação do edital 11/05/2017 

Período de Inscrição 12 a 21/05/2017 

Resultado Preliminar 22/05/2017 

Recursos 23/05/2017 

Homologação e Publicação do resultado 25/05/2017 

Recebimento de matrícula 29 a 31/05/2017 

 

3. OS CURSOS 

a) Os cursos de Pós-graduação Lato Sensu oferecidos são: Informática na Educação, 

Gestão Pública, Gestão em Saúde, Ensino de Sociologia no Ensino Médio e Ensino 

de Filosofia no Ensino Médio, conforme quadro 2 a seguir: 
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Quadro 2 – Cursos e Formação Mínima exigida para participar do Processo Seletivo 

CURSO FORMAÇÃO MÍNIMA 

Informática da Educação Qualquer graduação 

Gestão Pública Qualquer graduação 

Gestão em Saúde Graduação em Administração ou qualquer 

graduação nas áreas Biológicas ou saúde. 

Ensino de Sociologia no Ensino Médio Graduação em Ciências Sociais ou Pedagogia 

ou História 

Ensino de Filosofia no Ensino Médio Graduação em filosofia ou Pedagogia ou  

História 

(…) 

 

 

LEIA-SE:  

(…)  

2. CRONOGRAMA  

Quadro 1 – Etapas e datas do Processo Seletivo 

ETAPA DATA 

Publicação do edital 11/05/2017 

Período de Inscrição 12 a 24/05/2017 

Resultado Preliminar 25/05/2017 

Recursos 26/05/2017 

Homologação e Publicação do resultado 30/05/2017 

Recebimento de matrícula 31 a 02/06/2017 
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3. OS CURSOS 

b) Os cursos de Pós-graduação Lato Sensu oferecidos são: Informática na Educação, 

Gestão Pública, Gestão em Saúde, Ensino de Sociologia no Ensino Médio e Ensino 

de Filosofia no Ensino Médio, conforme quadro 2 a seguir: 

 

Quadro 2 – Cursos e Formação Mínima exigida para participar do Processo Seletivo 

CURSO FORMAÇÃO MÍNIMA 

Informática da Educação Qualquer graduação. 

Gestão Pública Qualquer graduação. 

Gestão em Saúde Graduação em Administração ou em Assistente 

Social ou em Serviço Social ou em qualquer 

graduação nas áreas Biológicas ou da saúde. 

Ensino de Sociologia no Ensino Médio Graduação em Ciências Sociais ou Pedagogia 

ou História ou Filosofia. 

Ensino de Filosofia no Ensino Médio Graduação em filosofia ou Pedagogia ou  

História ou Ciências Sociais. 

(…) 

 

II - ONDE LÊ-SE:  

(…) 

5.3 Das vagas destinadas aos candidatos egressos de escola pública, 50% serão 
reservadas aos candidatos com renda familiar bruta superior a 1,5 (um e meio) salário 
mínimo per capita.  

5.4 Para os efeitos deste Edital, a renda familiar bruta mensal per capita será apurada de 
acordo com o seguinte procedimento: 
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I – Calcula-se a soma dos rendimentos brutos recebidos por todas as pessoas da 

família a que pertence o candidato, levando-se em conta, no mínimo, os três 

meses anteriores à data de inscrição do candidato no processo seletivo; 

II – Calcula-se a média mensal dos rendimentos brutos apurados após a aplicação do 

disposto no inciso I subitem 5.3.1.; e 

III – Divide-se o valor apurado após a aplicação do disposto no inciso II do subitem 

5.3.1. pelo número de pessoas da família do candidato. 

5.5 No cálculo referido no subitem 5.3.1., serão computados os rendimentos de qualquer 

natureza recebidos pelas pessoas da família, a título regular ou eventual, inclusive 

aqueles provenientes de locação ou de arrendamento de bens móveis e imóveis, 

conforme orientação disposta no ANEXO III. 

5.6 Estão excluídos do cálculo de que trata o subitem 5.3.1.: 

(…) 

 

LEIA-SE:  

 

(…)  

5.3 As vagas reservadas para o egresso de escola pública destinam-se ao candidato que 
se enquadra em uma das situações abaixo relacionadas:  

I. egressos de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário-mínimo per capita*, o que, atualmente, corresponde a R$ 1.405,50 (mil 
quatrocentos e cinco reais e 50 centavos) per capita* familiar: que se autodeclararam 
pretos, pardos ou indígenas; que não se autodeclararam pretos, pardos ou indígenas.  

II. egressos de escolas públicas, com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula 
cinco) salário-mínimo per capita*, o que, atualmente, corresponde a R$ 1.405,50 (mil 
quatrocentos e cinco reais e 50 centavos) per capita* familiar: que se autodeclararam 
pretos, pardos ou indígenas; que não se autodeclararam pretos, pardos ou indígenas. 
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5.4 Para os efeitos deste Edital, a renda familiar bruta mensal per capita será apurada de 

acordo com o seguinte procedimento: 

I – Calcula-se a soma dos rendimentos brutos recebidos por todas as pessoas da 

família a que pertence o candidato, levando-se em conta, no mínimo, os três 

meses anteriores à data de inscrição do candidato no processo seletivo; 

II – Calcula-se a média mensal dos rendimentos brutos apurados após a aplicação do 

disposto no inciso I; e 

III – Divide-se o valor apurado após a aplicação do disposto no inciso II pelo número 

de pessoas da família do candidato. 

5.5 No cálculo referido no subitem 5.4, serão computados os rendimentos de qualquer 

natureza recebidos pelas pessoas da família, a título regular ou eventual, inclusive 

aqueles provenientes de locação ou de arrendamento de bens móveis e imóveis, 

conforme orientação disposta no ANEXO III. 

5.6  Estão excluídos do cálculo de que trata o subitem 5.4: 

(…) 

 

III - ONDE LÊ-SE:   

(...) 

 
1. DAS INSCRIÇÕES 

6.1 No ato da inscrição na internet, o candidato deverá informar os dados pessoais exigidos no 

formulário eletrônico, bem como as notas do histórico escolar do ensino médio. Não será aceita, 

em hipótese alguma, a utilização de CPF e RG de pais ou familiares para efetuar a inscrição 

neste Processo Seletivo. 

6.2 As inscrições serão GRATUITAS e ocorrerão, exclusivamente, via Internet na página 

eletrônica ead.ifnmg.edu.br , no período de 12 a 21 de maio de 2017. 

(…) 

 

LEIA-SE:  

http://ead.ifnmg.edu.br/
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(…)  

 
6. DAS INSCRIÇÕES 

 

6.1 No ato da inscrição na internet, o candidato deverá informar os dados pessoais exigidos no 

formulário eletrônico, bem como as notas do histórico escolar do ensino médio. Não será aceita, 

em hipótese alguma, a utilização de CPF e RG de pais ou familiares para efetuar a inscrição 

neste Processo Seletivo. 

6.2 As inscrições serão GRATUITAS e ocorrerão, exclusivamente, via Internet na página 

eletrônica ead.ifnmg.edu.br , no período de 12 a 24 de maio de 2017. 

(…) 

 
 
IV - ONDE LÊ-SE:   

(...) 

2. DA DOCUMENTAÇÃO  

7.1 No ato da matrícula o candidato deverá entregar, em envelope fechado, identificado 
com o nome do candidato, a cópia dos documentos abaixo mencionados (apresentar os 
originais para conferência).  

7.2 Da documentação exigida 

I. Candidatos de Ampla Concorrência 

a) Carteira de Identidade e CPF; 

b) Certidão de Casamento, se possuir; 

c) Certidão de Nascimento; 

d) Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral; 

e) Certificado de Alistamento Militar, para candidatos do sexo masculino. 

f) Comprovante de residência; somente serão aceitos os seguintes comprovantes de 

residência: conta de água, conta de luz, conta de telefone, fatura de cartão de 

crédito ou de plano de saúde). 

g) Histórico Escolar do Ensino Médio. 

h) Certificado de Conclusão de Curso Superior de acordo com o Quadro 2 

(apresentar original e entregar cópia) ou Declaração original de Conclusão, com 

data de colação de grau. 

http://ead.ifnmg.edu.br/
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II. Cota para candidatos de Escola Pública 

c) Carteira de Identidade e CPF. 

d) Certidão de Casamento, se possuir. 

e) Certidão de Nascimento. 

f) Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral. 

g) Certificado de Alistamento Militar, para candidatos do sexo masculino. 

h) Comprovante de residência; somente serão aceitos os seguintes comprovantes de 

residência: conta de água, conta de luz, conta de telefone, fatura de cartão de 

crédito ou de plano de saúde). 

i) Histórico Escolar do Ensino Médio.  

j) Certificado de Conclusão de Curso Superior de acordo com o Quadro 2 (apresentar 

original e entregar cópia) ou Declaração original de Conclusão, com data de 

colação de grau. 

k) Documento comprobatório de renda familiar bruta mensal, conforme ANEXO III 

(obrigatório para candidatos com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário 

mínimo [um salário mínimo e meio] per capita); 

l) Documento que comprove que o candidato cursou todo o Ensino Médio em Escola 

Pública (Anexo III).  

III. Cota para Pessoas com Deficiência 

a) Carteira de Identidade e CPF; 

b) Certidão de Casamento, se possuir; 

c) Certidão de Nascimento; 

d) Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral (apresentar original e entregar 

cópia); 

e) Certificado de Alistamento Militar, para candidatos do sexo masculino; 

f) Comprovante de residência; somente serão aceitos os seguintes comprovantes de 

residência: conta de água, conta de luz, conta de telefone, fatura de cartão de 

crédito ou de plano de saúde); 

g) Histórico Escolar do Ensino Médio; 

h) Certificado de Conclusão de Curso Superior de acordo com o Quadro 2 

(apresentar original e entregar cópia) ou Declaração original de Conclusão, com 

data de colação de grau. 

i) Laudo médico, emitido nos últimos doze meses, comprovando a natureza da 

deficiência, atestando a especificidade, grau ou nível da deficiência, em 

conformidade com as definições da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

observado o disposto no § 1º, do art. 5º do Decreto nº 5.296/2004. 

(…) 
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LEIA-SE:  

(…)  

7. DA DOCUMENTAÇÃO 

7.1 No ato da matrícula o candidato deverá entregar, em envelope fechado, identificado 

com o nome do candidato, a cópia dos documentos abaixo mencionados (apresentar os 

originais para conferência) no setor de Protocolo do polo para o qual o candidato se 

inscreveu (ANEXO VII), no período de 29/05 a 31/05/2017, obedecendo-se o horário de 

atendimento do polo (8h às 11h00min e das 14h às 17h), de acordo com o Anexo VII.  

7.2  Da documentação exigida 

I. Candidatos de Ampla Concorrência 

a) Carteira de Identidade e CPF; 

b) Certidão de Casamento, se possuir; 

c) Certidão de Nascimento; 

d) Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral; 

e) Certificado de Alistamento Militar, para candidatos do sexo masculino; 

f) Comprovante de residência; somente serão aceitos os seguintes comprovantes de 

residência: conta de água, conta de luz, conta de telefone, fatura de cartão de 

crédito ou de plano de saúde); 

g) Histórico Escolar do Ensino Médio OU Declaração de Conclusão do Ensino Médio; 

h) Certificado de Conclusão de Curso Superior de acordo com o Quadro 2 

(apresentar original e entregar cópia) ou Declaração original de Conclusão, com 

data de colação de grau. 

II. Cota para candidatos de Escola Pública 

a) Carteira de Identidade e CPF; 

b) Certidão de Casamento, se possuir; 

c) Certidão de Nascimento; 

d) Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral; 

e) Certificado de Alistamento Militar, para candidatos do sexo masculino; 

f) Comprovante de residência - somente serão aceitos os seguintes comprovantes 

de residência: conta de água, conta de luz, conta de telefone, fatura de cartão de 

crédito ou de plano de saúde); 
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g) Histórico Escolar do Ensino Médio OU Declaração de Conclusão do Ensino Médio 

ou Documento que comprove que o candidato cursou todo o Ensino Médio em 

Escola Pública (Anexo II);  

h) Certificado de Conclusão de Curso Superior de acordo com o Quadro 2 

(apresentar original e entregar cópia) ou Declaração original de Conclusão, com 

data de colação de grau; 

i) Documento comprobatório de renda familiar bruta mensal, conforme ANEXO III 

(obrigatório para candidatos com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário 

mínimo [um salário mínimo e meio] per capita) OU informar o Número de Inscrição 

Social – NIS do CadÚnico, no ato do preenchimento da ficha de identificação 

(Anexo IV). De acordo com a Portaria Normativa Nº 19 do Ministério da Educação 

– MEC publicada no dia 06 de novembro de 2014. Observação: Para a utilização 

do NIS o candidato deverá estar cadastrado no CadÚnico, por no mínimo 45 dias; 

j) Ficha de identificação devidamente preenchida (Anexo IV); 

k) Autodeclaração etnicorracial (Anexo V), nos casos em que o candidato optar 

pelas vagas reservadas aos candidatos autodeclarados pretos, pardos ou 

indígenas; 

l) Quadro de identificação familiar (Anexo VI) preenchido. 

III. Cota para Pessoas com Deficiência 

a) Carteira de Identidade e CPF; 

b) Certidão de Casamento, se possuir; 

c) Certidão de Nascimento; 

d) Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral (apresentar original e 

entregar cópia); 

e) Certificado de Alistamento Militar, para candidatos do sexo masculino; 

f) Comprovante de residência; somente serão aceitos os seguintes comprovantes de 

residência: conta de água, conta de luz, conta de telefone, fatura de cartão de 

crédito ou de plano de saúde); 

g) Histórico Escolar do Ensino Médio OU Declaração de Conclusão do Ensino Médio 

ou Documento que comprove que o candidato cursou todo o Ensino Médio em 

Escola Pública (Anexo II);  

h) Certificado de Conclusão de Curso Superior de acordo com o Quadro 2 

(apresentar original e entregar cópia) ou Declaração original de Conclusão, com 

data de colação de grau; 

i) Laudo médico, emitido nos últimos doze meses, comprovando a natureza da 

deficiência, atestando a especificidade, grau ou nível da deficiência, em 

conformidade com as definições da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

observado o disposto no § 1º, do art. 5º do Decreto nº 5.296/2004. 
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EDITAL Nº 136 DE 11 DE MAIO DE 2017.  

ANEXO IV 
 

 FICHA DE IDENTIFICAÇÃO  
 
 

 
Nome completo: 
________________________________________________________________  

Número de Inscrição Social -NIS* (CadÚnico) _______________________________________  

Nome do curso em que foi aprovado(a): 
____________________________________________  

Endereço do candidato(a): 
_______________________________________________________  

Reserva de Vagas:  

(  ) VRRI Vagas reservadas para estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta igual 

ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita;  
(  ) VRRS Vagas reservadas para estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta 

superior a 1,5(um vírgula cinco) salário-mínimo per capita;  
(  ) VRRI-PPI Vagas reservadas para estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta 

igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita que se autodeclararem pretos, 

pardos e indígenas;  
(  ) VRRS-PPI Vagas reservadas para estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta 

superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita que se autodeclarem pretos, pardos e 

indígenas;  
(  ) VPcD Vagas reservadas às pessoas com deficiência.  
 

Legenda:  

NIS – CadÚnico*-trata-se do número de inscrição social do Cadastro Único dos 
programas sociais.  

    ____________________(local), ______ de ______________ de 20____ (data).  

Assinatura do candidato(a)  
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EDITAL Nº 136 DE 11 DE MAIO DE 2017  
 
 

ANEXO V 
 

AUTODECLARAÇÃO ETNICORRACIAL  
 

 

(Para candidatos que pleiteiam vagas ao sistema de reserva vagas – autodeclarados 

pretos, pardos e indígenas)  

Eu, abaixo-assinado, ___________________________________________________________, 

CPF nº_____________________, portador do documento de identificação Nº _______________, 

DECLARO para o fim específico de atender ao item 6 deste edital, que sou 

__________________ (preto, pardo, indígena). Declaro, também, estar ciente de que, se for 

comprovada falsidade desta declaração, a classificação será tornada sem efeito, o que implicará 

em cancelamento da opção para as reservas de vagas, além do que estarei sujeito às 

penalidades previstas no Código Penal Brasileiro.  

_______________________(local), ______ de ______________ de 20 ____ (data).  

Assinatura do candidato  
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EDITAL Nº 136 DE 11 DE MAIO DE 2017.  

 
ANEXO VI  

 

QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO FAMILIAR  
 

Eu,_____________________________________________________________________ 

____________, portador(a) do CPF:__________________________,aprovado (a) dentro das 

vagas reservadas para o curso ________________________________________, 

Campus____________________________, do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Norte de Minas Gerais – IFNMG, conforme disposto no EDITAL Nº________ DE 

2017 para o Curso Superior de Licenciatura em Letras/Libras-UAB, declaro para os devidos fins 

possuir renda familiar bruta mensal inferior ou igual a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo 

(R$1.320,00) per capita. Declaro, ainda, estar ciente de que a veracidade da documentação que 

comprova a renda familiar bruta mensal per capita é de minha inteira responsabilidade e que, 

caso seja verificada a falsidade da mesma, ainda que ocorra posteriormente à realização da 

matrícula, implicará na minha eliminação e consequente perda da vaga.  
 

ATENÇÃO: NO QUADRO ABAIXO, DEVERÃO SER LANÇADOS DADOS SOBRE SUA 

FAMÍLIA (INCLUSIVE DO CANDIDATO)  

 
 

Para os efeitos do disposto na Lei nº 12.711, de 2012, no Decreto nº 7.824, de 2012, e na 

Portaria nº 18, de 11 de outubro de 2012, considera-se família como a unidade nuclear composta 

por uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por outras pessoas que contribuam para o 

rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todas moradoras 

em um mesmo domicílio.  

______________________(local), ______ de ______________ de 20____ (data). 

Assinatura do candidato 
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EDITAL Nº 136 DE 11 DE MAIO DE 2017.  
 

ANEXO VII 
 
 

ENDEREÇOS DOS POLOS UAB  

POLO ENDEREÇO TELEFONE HORÁRIO DE 

ATENDIMENTO 

Almenara  
Rodovia BR 367, Km 7, Almenara - 
MG 

(33) 3508-1106 
E-mail: almenara@ifnmg.edu.br 

8:00 às 11:30 e 

13:30 às 17:00 

horas 

Araçuai  
Praça Olegário Maciel, 32, Centro, 
Araçuaí - MG.  

(33) 3731 -4447 
E-mail: 
poloaracuai@yahoo.com.br 

8:00 às 11:30 e 

13:30 às 17:00 

horas 

Bocaiúva  
R. Dona Florinda Pires, 73, Centro 
Bocaiúva - MG  

(38) 3251-2136  
E-mail: joaojulio@hotmail.com  

8:00 às 11:30 e 

13:30 às 17:00 

horas 

Buritizeiro  
R. Vinte, 101 Jardim dos 
Buritizeiros Buritizeiro - MG  

(38) 3742-2198 
E-mail: nice.arte5@hotmail.com 

8:00 às 11:30 e 

13:30 às 17:00 

horas 

Carlos 

Chagas  
Travessa Braga, 381, centro, 
Carlos Chagas - MG 

(330 3624 – 3043 
E-mail: maisasouto@gmail.com 

8:00 às 11:30 e 

13:30 às 17:00 

horas 

Corinto  
Rua Risoleta Lima, 1041, B. 
Clarindo de Paiva, Corinto - MG 

(38) 3751-3359 
E-mail: cetec.uab@gmail.com 

8:00 às 11:30 e 

13:30 às 17:00 

horas 

Cristália  
R. Teodomiro Borges, S/N Centro 
Cristállia - MG  

(38) 3232-1120 
E-mail: 
anitamendesborges@bol.com.br  

8:00 às 11:30 e 

13:30 às 17:00 

horas 

Francisco Sá  
R. José Luiz, 278 Bairro Alfredo 
Dias Francisco Sá - MG  

(38) 3233-2193 
E-mail: 
nairsoaresd@yahoo.com.br  

8:00 às 11:30 e 

13:30 às 17:00 

horas 

Itamarandiba 
Avenida Jequitinhonha, 298 – B. 
Florestal, Itamarandiba - MG 
 

(38) 3521-3077  

E-mail: 

iraildesitamarandiba@yahoo.co

m.br 

8:00 às 11:30 e 

13:30 às 17:00 

horas 

Jaíba  
Praça João XXIII, 92, Centro, Jaíba 
- MG 

(38) 3833 – 1656 
E-mail: 
roquecardoso_@hotmail.com 

8:00 às 11:30 e 

13:30 às 17:00 

horas 

Janaúba  Rua Manuel Bandeiras, 460, 
Prédio do CAIC, B. Veredas, 
Janaúba - MG 

(38)3821-4957 
E-mail: 
educacao@janauba.mg.gov.br 

8:00 às 11:30 e 

13:30 às 17:00 

horas 

Januária  

R. Sertanejo, 2012, Vila Fátima  
(38) 9974-9577 
E-mail: 
ceciliaprof43@yahoo.com.br 

8:00 às 11:30 e 

13:30 às 17:00 

horas 

mailto:nice.arte5@hotmail.com
mailto:cetec.uab@gmail.com
mailto:ceciliaprof43@yahoo.com.br
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Mantena  
R. Manuel Amâncio, 171, Centro, 
Mantena - MG 

(33) 3241- 1837 
E-mail: 
polomantena2008@yahoo.com.b
r 

8:00 às 11:30 e 

13:30 às 17:00 

horas 

Montes 

Claros 
Rua República do Uruguai, 66, JK, 
Montes Claros/MG 

 

(38) 3083-1172  
E-mail: 
coordenacao@polomontesclaros
.com  

8:00 às 11:30 e 
13:30 às 17:00 

horas 

Padre 

Paraíso  
Rua do Clube, s/nº, Coronel Olinto 
Vieira, Padre Paraíso - MG 

(33) 3534-2495 
E-mail: nedionunes@gmail.com 

8:00 às 11:30 e 

13:30 às 17:00 

horas 

Pedra Azul  Avenida Dr. Antero de Lucena 
Ruas, 525, Centro, Pedra Azul - 
MG  

(33) 3751-3339 
E-mail: nilzapereira@gmail.com 

8:00 às 11:30 e 

13:30 às 17:00 

horas 

Salinas  
Praça Dr. Morais, 14, Centro, 
Salinas - MG 

(38) 3841-4754 
E-mail: 
polo.uab.salinas@gmail.com 

8:00 às 11:30 e 

13:30 às 17:00 

horas 

Salinas  
Praça Dr. Morais, 114, Centro – 
Salinas - MG 

(38) 3841-4754 / (38) 99216-
2234  
E-mail: 
polo.uab.salinas@gmail.com  

8:00 às 11:30 e 

13:30 às 17:00 

horas 

São João da 

Ponte 
Travessa Antônio Magalhães, 29, 
Centro, São João da Ponte - MG 

(38) 3234-1097 
E-mail: uabsjp@yahoo.com.br 

8:00 às 11:30 e 

13:30 às 17:00 

horas 

Urucuia  
Rodovia MG-202, KM 120, Centro 
Urucuia- MG 

(38)3634 – 9249 ou (38)3634 
9043 
E-mail: 
polourucuiauab@gmail.com 

8:00 às 11:30 e 

13:30 às 17:00 

horas 

 

(...) 

 

V - ONDE LÊ-SE:   

(...) 

9 DO RESULTADO 

9.1. O resultado provisório do Processo Seletivo será divulgado no dia 22/05/2017 no seguinte 

endereço eletrônico: ead.ifnmg.edu.br. 

9.2. O resultado final, após interposição de recursos, será divulgado no dia 25/05/2017 no 

seguinte endereço eletrônico: ead.ifnmg.edu.br 

10 DOS RECURSOS 

mailto:nedionunes@gmail.com
mailto:polo.uab.salinas@gmail.com
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10.1 Caberá recurso contra o resultado provisório mediante preenchimento de formulário na 

página eletrônica do CEAD (ead.ifnmg.edu.br). 

10.2 O candidato interessado em interpor recurso contra o resultado deverá fazê-lo no dia 23 de 

maio de 2017. 

10.3 O resultado final será divulgado no dia 25 de maio de 2017. 

11 DA CONVOCAÇÃO E DA MATRÍCULA 

11.1 A convocação dos candidatos aprovados será realizada após a Homologação do Resultado 

Final com previsão para o dia 25 de maio de 2017, no site ead.ifnmg.edu.br e obedecerá à 

ordem de classificação. 

11.2 O candidato convocado deverá realizar matrícula entre os dias 29 a 31 de maio de 2017. 

(…) 

 

LEIA-SE:  

(…)  

9 DO RESULTADO 

9.1. O resultado preliminar do Processo Seletivo será divulgado no dia 25/05/2017 no seguinte 

endereço eletrônico: ead.ifnmg.edu.br  

9.2. O resultado final, após interposição de recursos, será divulgado no dia 30/05/2017 no 

seguinte endereço eletrônico: ead.ifnmg.edu.br 

10 DOS RECURSOS 

10.1 Caberá recurso contra o resultado provisório mediante preenchimento de formulário na 

página eletrônica do CEAD (ead.ifnmg.edu.br). 

10.2 O candidato interessado em interpor recurso contra o resultado deverá fazê-lo no dia 26 de 

maio de 2017. 

10.3 O resultado final será divulgado no dia 30 de maio de 2017. 

11 DA CONVOCAÇÃO E DA MATRÍCULA 

11.1 A convocação dos candidatos aprovados será realizada após a Homologação do Resultado 

Final com previsão para o dia 30 de maio de 2017, no site ead.ifnmg.edu.br e obedecerá à 

http://ead.ifnmg.edu.br/
http://ead.ifnmg.edu.br/
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ordem de classificação. 

11.2 O candidato convocado deverá realizar matrícula entre os dias 31 de maio a 02 de junho 

de 2017. 

(…) 

 

VI – Os demais itens permanecem sem alteração. 

 

 

Montes Claros/MG, 19 de maio de 2017. 

 

 
Prof. Antônio Carlos Soares Silva 

Diretor da Diretoria de Educação a Distância/IFNMG 


