Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais

2º PROCESSO SELETIVO 2011 DO IFNMG
EDITAL Nº 36 DE 30 DE JUNHO DE 2011.
RETIFICA EDITAL Nº 27 DE 09 DE JUNHO DE 2011

O REITOR SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG),
Kleber Carvalho dos Santos, no uso de suas atribuições legais, resolve:

I – Retificar o itens 1.3; 3.1; 3.2 letras D, F; 6.2; 6.3; 6.6; 7.4; 7.6 e 8.8 do Edital Nº 27 DE 09 DE
JUNHO DE 2011.
Onde se lê:
1.3 Cronograma

DATA
09/06/2011

EVENTO
Divulgação do Edital

09/06/2011 à 30/06/2011 até as 12h Período de inscrições
Período de solicitação de isenção de pagamento da taxa
de inscrição
22/06/2011
Divulgação da relação dos pedidos de isenção deferidos
30/06/2011 até as 16 horas
Prazo para pagamento da GRU
05/07/2011
Homologação das inscrições
06/07/2011
Obtenção do comprovante de inscrição
07/07/2011
Publicação dos locais da prova
10/07/2011
Realização das provas
10/07/2011 (domingo), a partir das Publicação dos gabaritos
17 horas
09/06/2011 a 15/06/2011

11/07/2011

Prazo para interposição de recursos contra questões da
prova e gabarito
12/07/2011
Prazo para julgamento dos recursos interpostos
13/07/2011, a partir das 17 horas Divulgação dos gabaritos após o julgamento dos recursos
13/07/2011, a partir das 17 horas Divulgação do resultado final
15 a 21 de julho de 2011
Matrículas

3 DA INSCRIÇÃO
3.1 As inscrições começam no dia 09 de junho e se encerram às 12h do dia 30 de junho, considerando o
horário de Brasília.
3.2 Para realizar a inscrição, é imprescindível o número do CPF. Deve-se proceder da seguinte maneira:
D) O candidato deverá imprimir a GRU (Guia de recolhimento da União) que será gerada automaticamente,
após o término do preenchimento do “Questionário socioeconômico”, e efetuar o pagamento da taxa de
inscrição no Banco do Brasil S/A, no valor de R$15,00. O pagamento da GRU deverá ser efetivado até as
16h do dia 30 de junho de 2011, impreterivelmente. O valor da taxa de inscrição, uma vez pago, não
será restituído em hipótese alguma.
F) O candidato que não tiver acesso a Internet poderá realizar sua inscrição, no período de 09 de junho a 29
de junho de 2011 (exceto sábados, domingos e feriados), das 07h30min às 10h30min e das 13h30min às
16h30min, nos seguintes locais:
Campus Almenara: Rodovia BR 367 km 07 S/N- Almenara/MG
Campus Araçuaí: Fazenda do Meio Pé da Serra, S/N, BR 367, km 278, sentido Itaobim/Araçuaí Araçuaí/MG.
Campus Arinos: Rodovia MG 202, km 407 - Arinos/Buritis - Arinos/MG
Campus Januária: Fazenda São Geraldo, S/N - km 06 – Januária/MG
G) O Campus Arinos também oportunizará o atendimento ao público no seguinte horário:
19h30min às 21h30min (exceto sábados, domingos e feriados).
ATENÇÃO: no dia 30 de junho de 2011 não serão realizadas inscrições nos Campi.
6 DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO
6.2 No dia 05 de julho de 2011 será publicado no portal do IFNMG um edital de homologação das
inscrições.
6.3 O candidato deverá acessar o portal do IFNMG a partir do dia 06 de julho de 2011 e imprimir o
comprovante de inscrição.
6.6 O candidato deverá, obrigatoriamente, apresentar no dia da prova o comprovante de inscrição e o
documento de identificação indicado no Formulário de Inscrição, para garantir seu ingresso na sala de
provas.
7 DO ATENDIMENTO DIFERENCIADO
7.4 O candidato deverá indicar, no prazo de 0 9 a 30 de ju nho de 2011, que tipo de atendimento
diferenciado necessita.
7 . 6 O candidato que necessitar do tempo adicional deverá protocolar requerimento junto à Comissão
Permanente do Processo Seletivo nos Campi indicados no item 3.2 deste edital , até o dia 30 de
junho de 2011, com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua
deficiência, conforme legislação citada no item anterior.

8 DAS PROVAS
8.8 O candidato que não apresentar documento de identificação, na forma definida no item anterior deste
edital, não poderá fazer as provas e será automaticamente eliminado do Processo Seletivo.
Leia-se:
1.3 Cronograma

DATA
09/06/2011

EVENTO
Divulgação do Edital

09/06/2011 a 05/07/2011 até as 12h Período de inscrições
Período de solicitação de isenção de pagamento da taxa
de inscrição
22/06/2011
Divulgação da relação dos pedidos de isenção deferidos
05/07/2011 até as 16 horas
Prazo para pagamento da GRU
07/07/2011
Homologação das inscrições
07/07/2011
Obtenção do comprovante de inscrição
07/07/2011
Publicação dos locais da prova
10/07/2011
Realização das provas
10/07/2011 (domingo), a partir das Publicação dos gabaritos
17 horas
09/06/2011 a 15/06/2011

11/07/2011

Prazo para interposição de recursos contra questões da
prova e gabarito
12/07/2011
Prazo para julgamento dos recursos interpostos
13/07/2011, a partir das 17 horas Divulgação dos gabaritos após o julgamento dos recursos
13/07/2011, a partir das 17 horas Divulgação do resultado final
15 a 21 de julho de 2011
Matrículas
3 DA INSCRIÇÃO
3.1 As inscrições começam no dia 09 de junho e se encerram às 12h do dia 05 de julho, considerando o horário
de Brasília.
3.2 Para realizar a inscrição, é imprescindível o número do CPF. Deve-se proceder da seguinte maneira:
D) O candidato deverá imprimir a GRU (Guia de recolhimento da União) que será gerada automaticamente,
após o término do preenchimento do “Questionário socioeconômico”, e efetuar o pagamento da taxa de
inscrição no Banco do Brasil S/A, no valor de R$15,00. O pagamento da GRU deverá ser efetivado até as
16h do dia 05 de julho de 2011, impreterivelmente. O valor da taxa de inscrição, uma vez pago, não
será restituído em hipótese alguma.
F) O candidato que não tiver acesso a Internet poderá realizar sua inscrição, no período de 09 de junho a 04
de julho de 2011 (exceto sábados, domingos e feriados), das 07h30min às 10h30min e das 13h30min às
16h30min, nos seguintes locais:
Campus Almenara: Rodovia BR 367 km 07 S/N- Almenara/MG

Campus Araçuaí: Fazenda do Meio Pé da Serra, S/N, BR 367, km 278, sentido Itaobim/Araçuaí Araçuaí/MG.
Campus Arinos: Rodovia MG 202, km 407 - Arinos/Buritis - Arinos/MG
Campus Januária: Fazenda São Geraldo, S/N - km 06 – Januária/MG
G) O Campus Arinos também oportunizará o atendimento ao público no seguinte horário:
19h30min às 21h30min (exceto sábados, domingos e feriados).
ATENÇÃO: no dia 05 de julho de 2011 não serão realizadas inscrições nos Campi.
6 DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO
6.2 No dia 07 de julho de 2011 será publicado no portal do IFNMG um edital de homologação das
inscrições.
6.3 O candidato deverá acessar o portal do IFNMG a partir do dia 07 de julho de 2011 e imprimir o
comprovante de inscrição.
6.4 O candidato deverá apresentar, no dia da prova, o comprovante de inscrição e o documento de
identificação indicado na Ficha de Inscrição, para garantir seu ingresso na sala de provas.
7 DO ATENDIMENTO DIFERENCIADO
7.4 O candidato deverá indicar, no prazo de 0 9 d e j u n h o a 05 de ju lho de 2011, que tipo de
atendimento diferenciado necessita.
7 . 6 O candidato que necessitar do tempo adicional deverá protocolar requerimento junto à Comissão
Permanente do Processo Seletivo nos Campi indicados no item 3.2 deste edital , até o dia 05 de
julho de 2011, com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua
deficiência, conforme legislação citada no item anterior.
8 DAS PROVAS
8.8 O candidato deverá, obrigatoriamente, apresentar no dia da prova o comprovante de inscrição e o
documento de identificação, indicado na Ficha de Inscrição, para garantir seu ingresso na sala de provas.
8.8.1 Na impossibilidade da apresentação de documento com foto, o candidato deverá assinar declaração
acerca dos respectivos motivos e submeter-se à identificação fotográfica e datiloscópica.
II – Os demais itens do Edital 27/2011 permanecem sem alterações.
Montes Claros, 30 de junho de 2011.

Prof. Kleber Carvalho dos Santos
Reitor Substituto do IFNMG

