
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal do Norte de Minas Gerais

EDITAL Nº  01, 19 DE JUNHO DE 2019

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA RESERVA DE  VAGAS  PARA OS

CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOCÊNCIA EM EAD, AGENTE

COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CUIDADOR DE

IDOSO, CUIDADOR INFANTIL, OPERADOR DE COMPUTADOR, PROGRAMADOR

WEB, ASSISTENTE EM SECRETARIA ESCOLAR E AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CUSTEADO PELO IFNMG ATRAVÉS DE OFERTA PRÓPRIA

RETIFICAÇÃO II

I - Onde se lê:

11.2 As matrículas serão realizadas no Centro de Referência em Formação e Educação

a Distância na Rua Santa Terezinha, 45, Cidade Nova, no horário de 8:00 às 12:00h e

de 14:00 às 18:00h.

11.3 A matrícula só será considerada válida se as informações fornecidas no ato da

inscrição  forem  verídicas,  confirmadas  pelos  documentos  entregues  no  ato  da

matrícula.

11.5  O  candidato  selecionado  deverá  comparecer  ao  Centro  de  Referência  em

Formação e Educação a Distância e apresentar os seguintes documentos :

I) original e fotocópia da cédula de identidade;

II) original e fotocópia do CPF;

III) original e fotocópia do Histórico Escolar ou declaração levando em consideração a

escolaridade mínima exigida para o curso, de acordo item 5;

IV) original e fotocópia do Título de Eleitor acompanhado do comprovante da última

votação ou quitação eleitoral;

V) 1 foto 3X4;

VI) original e fotocópia de comprovante de residência;

VII) certificado de quitação com o serviço militar para os candidatos do sexo masculino;
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VIII) requerimento de matrícula em curso de formação inicial e continuada (Anexo I),

termo  de  compromisso  (Anexo  II)  e  Termo  de  ciência   (Anexo  III),  devidamente

preenchidos;

IX) caso o candidato esteja impossibilitado de comparecer para efetuar os procedimentos de

matrícula, a mesma poderá ser feita através de representante, o mesmo deverá estar munido

de procuração simples, e apresentar toda a relação de documentos listados acima.

II – Leia-se:

11.2  As  matrículas  serão  efetivadas  exclusivamente  mediante  o  envio  da

documentação  informada  abaixo  em  formato  digitalizado  para  o  e-mail:

selecao.ifnmg2018@gmail.com.

11.3 A matrícula só será considerada válida se as informações fornecidas no ato da

inscrição forem verídicas, confirmadas pelos documentos enviados para matrícula.

11.5  O  candidato  selecionado  deverá  enviar  para  o  e-mail:

selecao.ifnmg2018@gmail.com os  documentos  digitalizados descritos  abaixo,

conforme segue:

I) Cédula de identidade;

II) CPF;

III)  Histórico  Escolar  ou  declaração  de  conclusão  levando  em  consideração  a

escolaridade mínima exigida para o curso, de acordo item 5;

IV) requerimento de matrícula em curso de formação inicial  e continuada (Anexo I),

termo  de  compromisso  (Anexo  II)  e  Termo  de  ciência   (Anexo  III),  devidamente

preenchidos;

V) A matrícula só será efetivada mediante o envio de toda a documentação descrita

acima;

VI) O candidato receberá um e-mail com a confirmação da efetivação da matrícula ou a

não efetivação caso não atenda aos requisitos e/ou não envie toda a documentação

exigida.

III – Os demais itens permanecem sem alteração.

Montes Claros-MG,   06  de setembro de 2019.

Prof. Antônio Carlos Soares Martins
Diretor de Educação a Distância/IFNMG
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