COMUNICADO
5ª CHAMADA - PROCESSO SELETIVO IFNMG 2/2016
EDITAL Nº 120 DE 11 DE ABRIL DE 2016
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS EM LISTA DE ESPERA
CÂMPUS MONTES CLAROS
1. Fica convocado o candidato em lista de espera para solicitação de matrícula nos dias 13 a 15
de setembro de 2016, das 14h00min às 20h00min, no IFNMG – Câmpus Montes Claros, situado
na Rua Dois, Nº 300, bairro Village do Lago I.
2. O candidato menor deverá estar acompanhado de seu pai e/ou mãe, sem a necessidade de
procuração, ou de seus responsáveis, sendo que estes precisam de procuração simples, sem a
necessidade de firma reconhecida em cartório, para efetivar o registro escolar do menor sob sua
responsabilidade. Os pais ou responsáveis deverão portar RG.
3. O candidatos deve portar a documentação necessária a solicitação de matrícula no curso e
modalidade para o qual concorreu– conforme o item

“DA DOCUMENTAÇÃO PARA

SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA” do Edital nº. 25 de 18 de julho de 2016, disponível na página
virtual do IFNMG (www.ifnmg.edu.br/processoseletivo), na área “documentos por Câmpus”.
4. Os candidatos que não forem chamados durante a convocação continuarão em lista de espera,
podendo ser convocados em chamadas complementares, caso exista necessidade destas.
5 - O resultado da análise de documentos dos candidatos que optaram pelo sistema de reserva
de vagas, será publicado no site do IFNMG, no dia 16 de setembro de 2016 e a interposição de
recursos ocorrerá nos dias 19 de setembro de 2016.
6 - O resultado final da análise de documentação de reserva de vagas após recursos, ocorrerá no
dia 20/09/2016.
7 - O nome do candidato convocado encontra-se na tabela a seguir:

Curso Técnico em ELETROTÉCNICA Conc./Subs - Diurno - MONTES CLAROS
Modalidade: VRRI – Vagas reservadas para estudantes de escolas públicas com renda
familiar bruta inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita.
Nº de vagas: 01
Nº de Inscrição

Nome

Classificação na
modalidade

1763

CLAUDIO APARECIDO GONÇALVES DE MOURA

9

