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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Proﬁssional e Tecnológica
Ins tuto Federal do Norte de Minas Gerais - Reitoria

EDITAL Nº 325, DE 04 DE OUTUBRO DE 2018
1º TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL N.º 309, DE 12 DE SETEMBRO DE 2018
(1º PROCESSO SELETIVO DE 2019 DO IFNMG - MODALIDADE INTEGRADO)

O REITOR SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS, no uso de
suas atribuições que lhes foram conferidas pela Portaria 257, de 24 de março de 2017, que foi publicada
no Diário Oﬁcial da União no dia 27 de março de 2017, resolve:
I - Re ﬁcar o item 1.3 - Quadro 1 (Cronograma do Processo Sele vo) do Edital 309, de 12 de setembro de
2018, para alterar os prazos concernentes aos resultado dos pedidos de isenção e respec vo prazo de
recurso, nos seguintes termos:
Onde se lê:
1.3 O cronograma previsto para o Processo Sele vo está apresentado no Quadro 1.

Quadro 1 - Cronograma
DATA

EVENTO

12/09/2018

Publicação edital

13/09/2018

Prazo para impugnação do edital (online)

17/09/2018

Resultado das impugnações do edital

18/09 a
17/10/2018

Período de inscrições e emissões da GRU
Período para envio de solicitação e documentos de tratamento especializado e/ou
especíﬁco (online)

18/09 a
30/09/2018

Período de solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição (online)

04/10/2018

Publicação da relação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos
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05/10/2018

Prazo para recurso contra o resultado da relação dos pedidos de isenção deferidos e
indeferidos (online)

10/10/2018

Publicação pós-recurso da relação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos

18/10/2018

Data limite para pagamento de inscrição

25/10/2018

Publicação da homologação das inscrições
Publicação do resultado dos pedidos de tratamento especializado e/ou especíﬁco

26/10/2018

Prazo para interposição de recurso contra a homologação das inscrições (online)
Prazo para interposição de recurso contra o resultado dos pedidos de tratamento
especializado e/ou especíﬁco (online)

01/11/2018

Publicação pós-recurso da homologação das inscrições
Publicação pós-recurso do resultado dos pedidos de tratamento especializado e/ou
especíﬁco

26/11/2018

Obtenção do Comprovante Deﬁni vo de Inscrição, com a publicação dos locais de prova

02/12/2018

Realização das provas

03/12/2018

Publicação dos gabaritos

04/12/2018

Prazo para interposição de recursos contra questões da prova e gabarito (online)

11/12/2018

Divulgação dos gabaritos após o julgamento dos recursos

17/12/2018

Resultado preliminar

18/12/2018

Prazo para interposição de recursos contra resultado preliminar (online)

03/01/2019

Divulgação do resultado ﬁnal

09/01 a
11/01/2019 (exceto
feriados)

Matrícula dos candidatos aprovados
Período para entrega da documentação comprobatória dos candidatos contemplados
pelo sistema de reserva de vagas (cotas)

16/01/2019

Homologação das matrículas.
Resultado da análise de documentação comprobatória.

17/01/2019

Prazo para interposição de recursos contra o resultado da análise de documentação
comprobatória (candidatos contemplados pelo sistema de reserva de vagas). - protocolo
do campus

21/01/2019

Resultado pós-recurso da análise de documentação comprobatória (candidatos
contemplados pelo sistema de reserva de vagas)

22/01/2019

Realização da 2º Chamada.

Leia-se:
1.3 O cronograma previsto para o Processo Sele vo está apresentado no Quadro 1.
Quadro 1 - Cronograma
https://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=228561&infra_siste…

2/4

04/10/2018

SEI/IFNMG - 0200045 - Edital - REITORIA

DATA

EVENTO

12/09/2018

Publicação edital

13/09/2018

Prazo para impugnação do edital (online)

17/09/2018

Resultado das impugnações do edital

18/09 a
17/10/2018

Período de inscrições e emissões da GRU
Período para envio de solicitação e documentos de tratamento especializado e/ou
especíﬁco (online)

18/09 a
30/09/2018

Período de solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição (online)

08/10/2018

Publicação da relação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos

09/10/2018

Prazo para recurso contra o resultado da relação dos pedidos de isenção deferidos e
indeferidos (online)

11/10/2018

Publicação pós-recurso da relação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos

18/10/2018

Data limite para pagamento de inscrição

25/10/2018

Publicação da homologação das inscrições
Publicação do resultado dos pedidos de tratamento especializado e/ou especíﬁco

26/10/2018

Prazo para interposição de recurso contra a homologação das inscrições (online)
Prazo para interposição de recurso contra o resultado dos pedidos de tratamento
especializado e/ou especíﬁco (online)

01/11/2018

Publicação pós-recurso da homologação das inscrições
Publicação pós-recurso do resultado dos pedidos de tratamento especializado e/ou
especíﬁco

26/11/2018

Obtenção do Comprovante Deﬁni vo de Inscrição, com a publicação dos locais de prova

02/12/2018

Realização das provas

03/12/2018

Publicação dos gabaritos

04/12/2018

Prazo para interposição de recursos contra questões da prova e gabarito (online)

11/12/2018

Divulgação dos gabaritos após o julgamento dos recursos

17/12/2018

Resultado preliminar

18/12/2018

Prazo para interposição de recursos contra resultado preliminar (online)

03/01/2019

Divulgação do resultado ﬁnal

09/01 a
https://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=228561&infra_siste…

3/4

04/10/2018

SEI/IFNMG - 0200045 - Edital - REITORIA

11/01/2019 (exceto
feriados)

Matrícula dos candidatos aprovados
Período para entrega da documentação comprobatória dos candidatos contemplados
pelo sistema de reserva de vagas (cotas)

Homologação das matrículas.
Resultado da análise de documentação comprobatória.

16/01/2019

17/01/2019

Prazo para interposição de recursos contra o resultado da análise de documentação
comprobatória (candidatos contemplados pelo sistema de reserva de vagas). - protocolo
do campus

21/01/2019

Resultado pós-recurso da análise de documentação comprobatória (candidatos
contemplados pelo sistema de reserva de vagas)

22/01/2019

Realização da 2º Chamada.

Montes Claros/MG, 04 de outubro de 2018.
André Luis Rabelo Cardoso
Reitor Substituto do IFNMG
Documento assinado eletronicamente por Andre Luis Rabelo Cardoso, Reitor Subs tuto em
exercício, em 04/10/2018, às 09:50, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0200045 e
o código CRC A77DC5C5.

Referência: Processo nº 23414.003666/2018-91
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