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

2º PROCESSO SELETIVO DE 2012 DO IFNMG
EDITAL Nº 134 DE 11 DE JULHO DE 2012
RETIFICA O EDITAL Nº 126 DE 21 DE JUNHO DE 2012

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 os itens 1.3, 3.1, 3.2, 3.3, 6.2, 6.4, 7.4, 7.7, 8.1, 8.2, 9.1, 9.3, 9.4, 9.7 e 12.1 do Edital
Nº 126 DE 21 DE JUNHO DE 2012.
ONDE SE LÊ:
1.3 Cronograma
DATA

EVENTO

25/06/2012 a 13/07/2012

Período de inscrições

25/06/2012 a 02/07/2012

Período de solicitação de isenção de pagamento da taxa de
inscrição

06/07/2012

Divulgação da relação dos pedidos de isenção deferidos e
indeferidos

18/07/2012

Publicação do edital de homologação das inscrições

A partir de 18/07/2012

Obtenção do comprovante de inscrição

A partir de 18/07/2012

Publicação dos locais da prova

22/07/2012
22/07/2012 a partir das 18 horas
23/07/2012
24 e 25/07/2012
26/07/2012

Realização das provas
Publicação dos gabaritos
Prazo para interposição de recursos contra questões da prova e
gabarito
Prazo para julgamento dos recursos interpostos
Divulgação dos gabaritos após o julgamento dos recursos

27/07/2012, a partir das 18 horas Divulgação do resultado final
31/07/2012 a 03/08/2012
01 a 07/08/2012

Matrículas para o Campus Montes Claros
Matrículas para os Campi Arinos, Januária e Pirapora

3.1 As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela Internet, no período de 25 de junho a 13 de
julho de 2012.

3.2 O candidato que não dispuser de computador e/ou acesso à Internet poderá realizar sua inscrição no
período de 25 de junho 2012 a 13 de julho 2012 (exceto sábados, domingos e feriados), nos seguintes
endereços e horários de atendimento:

3.3 Atenção: A inscrição só será efetivada após o pagamento da GRU. Para fins de inscrição no 2º
Processo Seletivo 2012, o IFNMG não se responsabilizará por inscrições não efetivadas pelos motivos
listados a seguir: a) agendamento de pagamento sem a devida efetivação; b) pagamento com cartão de
crédito; c) depósito em conta; d) pagamento com cheque; e) pagamento da GRU efetuado depois do dia 13
de julho de 2012.

6.2 No dia 18 de julho de 2012, será publicado no portal eletrônico do IFNMG um edital de homologação
das inscrições e, a partir desta data, o candidato deverá imprimir o comprovante de inscrição.

6.4 Atenção! Qualquer problema na obtenção do comprovante de inscrição deverá ser comunicado à
Comissão Permanente de Processos Seletivos (CPROS), até o dia 20 de julho de 2012, pessoalmente e por
escrito, das 7h30min às 10h30min e das 13h30min às 16h30min nos endereços de atendimento indicados
no item 3.2 deste edital.

7.4 O candidato que necessitar do tempo adicional deverá protocolar requerimento junto à CPROS, no
Protocolo Geral do Campus para o qual se inscreveu, obedecendo-se o horário de funcionamento, das
7h30min às 10h30min e das 13h30min às 16h30min, até o dia 13 de julho de 2012, com justificativa
acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, conforme disposto na
legislação vigente.

7.7 As provas serão realizadas, exclusivamente, nos locais a serem divulgados a partir do dia 18 de
julho de 2012, de acordo com o item 8.2 deste edital.

8.1 As provas serão realizadas no dia 22 de julho de 2012 (domingo), no turno vespertino, das 14h às 17h.

8.2 Os locais de provas serão divulgados pelo IFNMG, a partir do dia 18 de julho de 2012, no portal
eletrônico do IFNMG http://www.ifnmg.edu.br/processosseletivos e no mural do Campus para o qual o

candidato se inscreveu.
9.1 Os gabaritos serão divulgados a partir das 18h do dia 22 de julho de 2012 no portal eletrônico do
IFNMG.

9.3 O Formulário para Recurso estará disponível no portal eletrônico até o dia 23 de julho de 2012.
9.3.1 Os recursos deverão ser dirigidos à CPROS, no dia 23 de julho de 2012, mediante o preenchimento do
Formulário para Recurso, devidamente fundamentado e registrado no Protocolo Geral do Campus para o
qual o candidato se inscreveu, obedecendo-se o horário de funcionamento, das 7h30min às 10h30min e das
13h30min às 16h30min.
9.3.2 Os requerimentos protocolados fora do prazo ou em desacordo com as normas estabelecidas neste
edital não serão analisados.

9.4 A CPROS terá o prazo de até 48h para responder aos recursos apresentados referentes às questões
das provas e gabaritos divulgados.

9.7 O Resultado final estará disponível no portal eletrônico http://www.ifnmg.edu.br/processosseletivos e no
mural do Campus para o qual o candidato se inscreveu no dia 27 de julho de 2012.

12.1 As matrículas serão efetuadas obedecendo-se à ordem de classificação dos candidatos, no período de
31 de julho a 03 de agosto de 2012 para o Campus Montes Claros e, 01 a 07 de agosto de 2012, para
os Campi Arinos, Januária e Pirapora, nos horários e endereços indicados no item 3.2 deste edital.

LEIA-SE:

1.3 Cronograma
DATA

EVENTO

25/06/2012 a 20/07/2012

Período de inscrições

25/06/2012 a 02/07/2012

Período de solicitação de isenção de pagamento da taxa de
inscrição

06/07/2012

Divulgação da relação dos pedidos de isenção deferidos e
indeferidos.

25/07/2012

Publicação do edital de homologação das inscrições

A partir de 25/07/2012

Obtenção do comprovante de inscrição

A partir de 25/07/2012

Publicação dos locais da prova

29/07/2012
29/07/2012 a partir das 18 horas
30/07/2012

Realização das provas
Publicação dos gabaritos
Prazo para interposição de recursos contra questões da prova e
gabarito

31/07/2012

Prazo para julgamento dos recursos interpostos

31/07/2012

Divulgação dos gabaritos após o julgamento dos recursos

31/07/2012, a partir das 18 horas

Divulgação do resultado final

01 a 03/08/2012

Matrículas para o Campus Montes Claros

01 a 07/08/2012

Matrículas para os Campi Arinos, Januária e Pirapora

3.1 As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela Internet, no período de 25 de junho a 20 de
julho de 2012.

3.2 O candidato que não dispuser de computador e/ou acesso à Internet poderá realizar sua inscrição no
período de 25 de junho 2012 a 20 de julho 2012 (exceto sábados, domingos e feriados), nos seguintes
endereços e horários de atendimento:
3.3 Atenção: A inscrição só será efetivada após o pagamento da GRU. Para fins de inscrição no 2º Processo
Seletivo 2012, o IFNMG não se responsabilizará por inscrições não efetivadas pelos motivos listados a
seguir: a) agendamento de pagamento sem a devida efetivação; b) pagamento com cartão de crédito; c)
depósito em conta; d) pagamento com cheque; e) pagamento da GRU efetuado depois do dia 20 de julho de
2012.
6.2 No dia 25 de julho de 2012, será publicado no portal eletrônico do IFNMG um edital de homologação
das inscrições e, a partir desta data, o candidato deverá imprimir o comprovante de inscrição.
6.4 Atenção! Qualquer problema na obtenção do comprovante de inscrição deverá ser comunicado à
Comissão Permanente de Processos Seletivos (CPROS), até o dia 27 de julho de 2012, pessoalmente e por
escrito, das 7h30min às 10h30min e das 13h30min às 16h30min nos endereços de atendimento indicados
no item 3.2 deste edital.
7.4 O candidato que necessitar do tempo adicional deverá protocolar requerimento junto à CPROS, no
Protocolo Geral do Campus para o qual se inscreveu, obedecendo-se o horário de funcionamento, das
7h30min às 10h30min e das 13h30min às 16h30min, até o dia 20 de julho de 2012, com justificativa
acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, conforme disposto na
legislação vigente.
7.7 As provas serão realizadas, exclusivamente, nos locais a serem divulgados a partir do dia 25 de julho
de 2012, de acordo com o item 8.2 deste edital.
8.1 As provas serão realizadas no dia 29 de julho de 2012 (domingo), no turno vespertino, das 14h às 17h.
8.2 Os locais de provas serão divulgados pelo IFNMG, a partir do dia 25 de julho de 2012, no portal

eletrônico do IFNMG http://www.ifnmg.edu.br/processosseletivos e no mural do Campus para o qual o
candidato se inscreveu.
9.1 Os gabaritos serão divulgados a partir das 18h do dia 29 de julho de 2012 no portal eletrônico do
IFNMG.
9.3 O Formulário para Recurso estará disponível no portal eletrônico até o dia 30 de julho de 2012.
9.3.1 Os recursos deverão ser dirigidos à CPROS, no dia 30 de julho de 2012, mediante o preenchimento do
Formulário para Recurso, devidamente fundamentado e registrado no Protocolo Geral do Campus para o
qual o candidato se inscreveu, obedecendo-se o horário de funcionamento, das 7h30min às 10h30min e das
13h30min às 16h30min.
9.4 A CPROS terá o prazo de até 24h para responder aos recursos apresentados referentes às questões
das provas e gabaritos divulgados.
9.7 O Resultado final estará disponível no portal eletrônico http://www.ifnmg.edu.br/processosseletivos e no
mural do Campus para o qual o candidato se inscreveu no dia 31 de julho de 2012, a partir das 18 horas.
12.1 As matrículas serão efetuadas obedecendo-se à ordem de classificação dos candidatos, no período
de 01 a 03 de agosto de 2012 para o Campus Montes Claros e, 01 a 07 de agosto de 2012, para os
Campi Arinos, Januária e Pirapora, nos horários e endereços indicados no item 3.2 deste edital.
II – Os demais itens do Edital 126/2012 permanecem sem alterações.

Montes Claros, 11 de julho de 2012.

Kleber Carvalho dos Santos
Reitor Substituto do IFNMG

