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

EDITAL N° 156/2019, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019
RETIFICAÇÃO DO EDITAL N° 155/2019, DE 25 DE OUTUBRO DE 2019

O REITOR SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS, em
exercício, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 257, de 24 de março de 2017,
publicada no Diário Oﬁcial da União de 27 de março de 2017, RESOLVE RETIFICAR o Edital n° 155/2019,
de 25 de outubro de 2019, que contém as normas referentes ao processo sele vo para cadastro de
reserva de vagas para Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional, conforme se segue:
1. O subitem 4.1.3 passa a vigorar com a seguinte redação:
4.1.3 Ter idade igual ou superior a 16 (dezesseis) anos na data da viagem.
2. Acrescenta-se, ao item 4, o subitem 4.4, com a seguinte redação:
4.4 No ato da viagem, o aluno deverá atestar o vínculo com a Ins tuto Federal do Norte de Minas
Gerais.
3. O subitem 7.7 passa a contar com a seguinte redação:
7.7 O aluno que não possuir passaporte e não puder adquiri-lo em tempo hábil para a realização da
viagem será desclassiﬁcado, sendo convocado o próximo candidato pertencente àquela lista especíﬁca.
7.7.1 Para a realização da viagem, o aluno menor de idade deverá ter autorização expressa no
passaporte oﬁcial e autorização judicial de acordo com a Resolução nº 131, de 26/05/11, do Conselho
Nacional de Jus ça (CNJ).
assinado eletronicamente
André Luís Rabelo Cardoso
Reitor subs tuto em exercício

Documento assinado eletronicamente por Andre Luis Rabelo Cardoso, Reitor Subs tuto em
exercício, em 30/10/2019, às 17:12, 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 0448036 e
o código CRC C4BE3AF1.
https://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=504327&infra_siste…

1/2

30/10/2019

Referência: Processo nº 23414.004060/2019-53

SEI/IFNMG - 0448036 - Anexo

SEI nº 0448036

https://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=504327&infra_siste…

2/2

