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RETIFICAÇÃO II

EDITAL Nº 351, 31 DE OUTUBRO DE 2018

PROCESSO  SELETIVO  SIMPLIFICADO  PARA  ACESSO  AOS  CURSOS  DE
ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO NA MODALIDADE A DISTÂNCIA.

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS
GERAIS (IFNMG) torna pública RETIFICAÇÃO I do Edital nº 351, de 22 de outubro de 2018,
que passa a vigorar com a seguinte redação:

Onde se lê:

8 DA CONVOCAÇÃO E DA MATRÍCULA

8.1 A matrícula dos candidatos aprovados será realizada após a Homologação do
Resultado  Final,  com  data  a  ser  divulgada  no  portal  ead.ifnmg.edu.br,  e
obedecerá à ordem de classificação.

8.2 No ato da matrícula o candidato deverá entregar todos os documentos abaixo
mencionados em duas vias, xerox e original (original apenas para conferência):

a) Documento de Identificação com foto;
b) CPF;
c) 1 (uma) foto 3x4 recente e colorida;
d) Certidão de Nascimento ou de Casamento;
e) Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral;
f) Certificado de Alistamento Militar, para candidatos do sexo masculino;
g) Comprovante  de  residência;  somente  serão  aceitos  os  seguintes
comprovantes de resi - dência: conta de água, conta de luz, conta de telefone,
fatura de cartão de crédito ou de pla - no de saúde);
h) Diploma de Conclusão de Curso Superior (conforme exigência do Quadro 1);
i) Histórico Escolar de Curso Superior (conforme exigência do Quadro 1);
j) Declaração original de Conclusão do Curso Superior (conforme exigência do 
Quadro 1), na falta dos documentos dos itens “h” e “i” no ato da matrícula 
(somente para efeito de matrícula, devendo o candidato apresentar o Diploma e 
Histórico de Curso Superior posterior- mente).
k) Histórico Escolar do Ensino Médio (para efeito de classificação do candidato);
l) Requerimento de Matrícula (Anexo I), Termo de Ciência, Termo de 
Compromisso e De- claração (Anexo II) assinados pelo candidato.



Leia se:

8. DA CONVOCAÇÃO E DA MATRÍCULA

8.1  A matrícula dos candidatos aprovados será realizada após a Homologação do
Resultado               Final, com data a ser divulgada no portal ead.ifnmg.edu.br, e
obedecerá à ordem de classificação.

8.2 No ato da matrícula o candidato deverá entregar todos os documentos abaixo
mencionados em duas vias, xerox e original (original apenas para conferência):

a) Documento de Identificação com foto;
b) CPF;
c) 1 (uma) foto 3x4 recente e colorida;
d) Certidão de Nascimento ou de Casamento;
e) Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral;
f) Certificado de Alistamento Militar, para candidatos do sexo masculino;
g) Comprovante de residência; somente serão aceitos os seguintes comprovantes
de resi - dência: conta de água, conta de luz, conta de telefone, fatura de cartão de
crédito ou de pla - no de saúde);
h) Diploma de Conclusão de Curso Superior (conforme exigência do Quadro 1);
i) Histórico Escolar de Curso Superior (conforme exigência do Quadro 1);
j) Declaração original de Conclusão do Curso Superior (conforme exigência do 
Quadro 1), na falta dos documentos dos itens “h” e “i” no ato da matrícula 
(somente para efeito de matrícula, devendo o candidato apresentar o Diploma e 
Histórico de Curso Superior posterior- mente).
k) Histórico Escolar do Ensino Médio (para efeito de classificação do candidato);
l) Comprovante que atua na Educação Básica nas escolas do campo (declaração, 
carteira de trabalho, comprovante de tempo de serviço)
m) Requerimento de Matrícula (Anexo I), Termo de Ciência, Termo de 
Compromisso e De- claração (Anexo II) assinados pelo candidato.

Montes Claros, 31 de outubro de 2018.
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