
EDITAL Nº 461 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2016 

1º PROCESSO SELETIVO DE 2016 DO IFNMG PARA RESERVA DE VAGAS PARA OS

CURSOS TÉCNICOS A DISTÂNCIA DE NÍVEL MÉDIO NA MODALIDADE

SUBSEQUENTE/CONCOMITANTE.

O  REITOR DO  INSTITUTO FEDERAL DO  NORTE DE  MINAS  GERAIS (IFNMG),

José Ricardo Martins da Silva, torna pública a retificação do Edital 446 de 21 de novembro

de 2016,  1º  Processo Seletivo  de  2016  do  IFNMG,  para  Reserva  de  vagas  dos Cursos

Técnicos a distância, de Nível Médio, na modalidade subsequente/concomitante, pela Rede

e-Tec Brasil/Bolsa-Formação, para o 2º semestre letivo de 2016.

ONDE SE LÊ:
1.4 A instituição de ensino onde o aluno cursou ou está cursando o Ensino Médio ou
equivalente que adotar sistema de avaliação em escala diferente da de 0 (zero) a 10 (dez)
pontos deverá informar a equivalência entre as duas escalas. As informações poderão ser
dadas  no  próprio  documento  de  comprovação  de  escolaridade  apresentado  pelo
candidato ou em ofício, que deve ser apresentado no ato da matrícula.

LEIA SE:
 1.4 A instituição de ensino onde o aluno cursou ou está cursando o Ensino Médio ou
equivalente que adotar sistema de avaliação em escala diferente da de 0 (zero) a 100
(cem)  pontos  deverá  informar  a  equivalência  entre  as  duas  escalas.  As  informações
poderão ser dadas no próprio documento de comprovação de escolaridade apresentado
pelo candidato ou em ofício, que deve ser apresentado no ato da matrícula.

ONDE SE LÊ:
1.6 As  notas  registradas  sob  a  forma  de  Conceitos,  sem  informação  sobre  os
correspondentes valores numéricos, serão convertidas na escala de 0 (zero) a 100 (cem)
pontos, de acordo com os seguintes critérios:

a) as notas registradas sob a forma de Conceitos, os quais traduzem um intervalo de
pontos, serão consideradas pela média aritmética dos pontos extremos do intervalo.

Ex1: Um Conceito  DM (Desempenho Médio) ou outro equivalente, abrangendo um
intervalo entre 5 (cinco) e 7 (sete) pontos, será considerado como nota 6,00 (seis).

Ex2: Um Conceito BOM ou outro equivalente, abrangendo um intervalo entre 8 (oito)
e 9 (nove) pontos, será considerado como nota 8,50 (oito e meio).

LEIA SE:
1.6 As  notas  registradas  sob  a  forma  de  Conceitos,  sem  informação  sobre  os
correspondentes valores numéricos, serão convertidas na escala de 0 (zero) a 100 (cem)
pontos, de acordo com os seguintes critérios:



a) as notas registradas sob a forma de Conceitos, os quais traduzem um intervalo de
pontos, serão consideradas pela média aritmética dos pontos extremos do intervalo.

Ex1: Um Conceito  DM (Desempenho Médio) ou outro equivalente, abrangendo um
intervalo entre 5 (cinco) e 7 (sete) pontos, será considerado como nota 6,00 (seis) e
deverá ser registrado 60,00 (sessenta) pontos.

Ex2: Um Conceito BOM ou outro equivalente, abrangendo um intervalo entre 8 (oito)
e 9 (nove)  pontos,  será considerado como nota 8,50 (oito e meio)  e deverá ser
registrado 85,00 (oitenta e cinco) pontos.

ONDE SE LÊ:
1.7 Para o preenchimento correto do campo de Registro de Notas deverão ser 
obedecidas às seguintes instruções:

a) As notas de cada disciplina poderão variar de 50,00 (cinco) a 100,00 (cem),
com duas decimais significativas, aproximando-se para menos, nos casos em
que a eventual terceira decimal for inferior a 6 (seis), e para mais, quando igual
ou superior a 6 (seis);

LEIA SE:
1.7 Para o preenchimento correto do campo de Registro de Notas deverão ser 
obedecidas às seguintes instruções:

a) As notas de cada disciplina poderão variar de 50,00 (cinquenta) a 100,00
(cem),  com  duas  decimais significativas,  aproximando-se  para  menos,  nos
casos em que a eventual terceira decimal for inferior a 5 (cinco), e para mais,
quando igual ou superior a 5 (cinco);

Montes Claros/MG, 24 de novembro de 2016. 

Prof Antônio Carlos Soares martins
Diretor  da Educação a Distância/IFNMG


