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

1º PROCESSO SELETIVO E-TEC 2013 DO IFNMG
EDITAL Nº 33 DE 01 DE MARÇO DE 2013
RETIFICA O EDITAL Nº 10 DE 0 7 DE FEVEREIRO 2 0 1 3

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG), José Ricardo
Martins da Silva, no uso de suas atribuições legais, resolve:

I – Retificar os itens 4.1.1, 4.1.2 e ANEXO IV do editaL nº 10, de 0 7 d e feve r e i r o 2 0 1 3. Os
itens citados e ANEXO IV passam a ter a seguinte redação:
4.1.1 Egresso de escola pública, com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco)
salário-mínimo per capita deverá apresentar:
a) Ficha de identificação devidamente preenchida (Anexo II).
b) Cópia do RG ou outro documento de identificação com foto.
c) Autodeclaração étnico-racial (Anexo III), quando for o caso.
d) Rol mínimo de documentos para comprovação da renda familiar bruta mensal, disponível no Anexo IV
deste edital;
e) Quadro de identificação familiar preenchido. O Quadro de identificação familiar será disponibilizado
em www.ifnmg.edu.br/processosseletivos.
f) Para a modalidade subsequente: Original e cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio ou Declaração
de Conclusão do Ensino Médio.
Atenção: Em caso de apresentação de Declaração de Conclusão do Ensino Médio, esta deverá explicitar
que o candidato concluiu o Ensino Médio e estudou todos os anos do Ensino Médio em escola da Rede
Pública de Ensino. Além disso, a vaga do candidato ficará condicionada à apresentação do Histórico
Escolar. As cópias desses documentos podem ser autenticadas na Coordenação de Registros Escolares do
Campus, desde que sejam apresentados os documentos originais.
g) Para a modalidade concomitante: Original e cópia do histórico Parcial Escolar do Ensino Médio e
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declaração de estar regularmente matriculado no 2º ou 3º ano do Ensino Médio da Rede Pública de Ensino
ou Declaração Parcial de Conclusão do Ensino Médio.

Atenção: Em caso de apresentação de Declaração Parcial de Conclusão do Ensino Médio, esta deverá
explicitar que o candidato concluiu o 1º e/ou o 2º ano do Ensino Médio em escola da Rede pública de Ensino
e, adicionalmente, explicar que o candidato está regularmente matriculado no 2º e 3º ano do Ensino Médio
da Rede Pública de Ensino. Além disso, a vaga do candidato ficará condicionada à apresentação do
Histórico Escolar. As cópias desses documentos podem ser autenticadas na Coordenação de Registros
Escolares do Campus, desde que sejam apresentados os documentos originais

4.1.2 Egresso de escola pública, com renda familiar bruta superior a 1,5 (um vírgula cinco) saláriomínimo per capita deverá apresentar:
a) Ficha de identificação devidamente preenchida (Anexo II).
b) Cópia do RG ou outro documento de identificação com foto.
c) Autodeclaração étnico-racial (Anexo III) quando for o caso.
d) Para a modalidade subsequente: Original e cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio ou Declaração
de Conclusão do Ensino Médio.
Atenção: Em caso de apresentação de Declaração de Conclusão do Ensino Médio, esta deverá explicitar
que o candidato concluiu o Ensino Médio e estudou todos os anos do Ensino Médio em escola da Rede
Pública de Ensino. Além disso, a vaga do candidato ficará condicionada à apresentação do Histórico Escolar.
As cópias desses documentos podem ser autenticadas na Coordenação de Registros

Escolares do

Campus, desde que sejam apresentados os documentos originais.
e)Para a modalidade concomitante: Original e cópia do histórico Parcial Escolar do Ensino Médio e
declaração de estar regularmente matriculado no 2º ou 3º ano do Ensino Médio da Rede Pública de Ensino
ou Declaração Parcial de Conclusão do Ensino Médio.

Atenção: Em caso de apresentação de Declaração Parcial de Conclusão do Ensino Médio, esta deverá
explicitar que o candidato concluiu o 1º e/ou o 2º ano do Ensino Médio em escola da Rede pública de Ensino
e, adicionalmente, explicar que o candidato está regularmente matriculado no 2º ou 3º ano do Ensino Médio
da Rede Pública de Ensino. Além disso, a vaga do candidato ficará condicionada à apresentação do
Histórico Escolar. As cópias desses documentos podem ser autenticadas na Coordenação de Registros
Escolares do Campus, desde que sejam apresentados os documentos originais
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ANEXO IV
DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PARA COMPROVAÇÃO DE RENDA FAMILIAR PER CAPITA
QUE DEVERÁ SER COMPROVADA POR TODOS OS MEMBROS DA FAMÍLIA:
Além da documentação descrita no item 4.1.1, para fins de comprovação de renda familiar, serão ainda
considerados, conforme os casos abaixo, os seguintes documentos:
1. DOS COMPONENTES DA FAMÍLIA MENORES DE 18 ANOS:
a) Cópia da Certidão de Nascimento OU RG.
2. DOS COMPONENTES DA FAMÍLIA MAIORES DE 18 ANOS E DEPENDENTES (PAIS E/OU
RESPONSÁVEIS):
a) Cópia do RG; E/OU
b) Cópia da página de identificação da CTPS, bem como o último contrato de trabalho ou, caso não haja
contrato

registrado,

apresentar

cópia

da

primeira

folha

em

branco

da

CTPS;

c) Cópia da Certidão de Óbito dos pais, caso sejam falecidos;
d) Em caso de pais separados, apresentar cópia da certidão de casamento atualizada com averbação da
sentença que decretou o divórcio ou separação. Caso não tenha sido averbada, apresentar cópia da
sentença ou apresentar cópia da certidão judicial informando o teor do dispositivo da sentença ou decisão
cautelar de separação de corpos. Caso não tenha sido concluído o processo de separação, apresentar cópia
da

declaração

do

juiz

informando

o

valor

da

pensão,

caso

haja;

e) Em caso de separação ou divórcio extrajudicial, apresentar cópia da respectiva escritura pública ou
certidão de casamento atualizada.
3. PARA TRABALHADORES ASSALARIADOS
Apresentar, ao menos, um dos seguintes documentos:
a) Contracheques;
b) Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva
notificação de restituição, quando houver;
c) Cópia da CTPS registrada e atualizada;
d) Cópia da CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso de empregada
doméstica;
e) Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos.
4. PARA TRABALHADORES E/OU PROPRIETÁRIOS RURAIS
Apresentar a seguinte declaração:
4.1 Declaração fornecida pela própria pessoa com assinatura de duas testemunhas, informando:
a) Identificação do proprietário: nome, CPF, RG e endereço;
b) Identificação da propriedade: área e endereço;
c) Informar como utiliza a terra: o que produz e qual a renda mensal.
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Não apresentando a declaração citada no item 4.1, deverá apresentar, ao menos, um dos seguintes
documentos:
a) Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva
notificação de restituição, quando houver;
b) Declaração de IRPJ;
c) Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros da
família, quando for o caso;
d) Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas jurídicas
vinculadas;
e) Notas fiscais de vendas.
5.

PARA

APOSENTADOS,

PENSIONISTAS

E

BENEFICIÁRIOS

DE

PROGRAMAS

SOCIAIS/

ASSISTENCIAIS
Apresentar, ao menos, um dos seguintes documentos:
a) Extrato mais recente do pagamento de benefício do INSS,

Bolsa Família ou Benefício de Prestação

Continuada – BPC/LOAS;
b) Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos.
6. PARA AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS
Apresentar, ao menos, um dos seguintes documentos:
a) Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva
notificação de restituição, quando houver;
b) Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros de
sua família, quando for o caso;
c) Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês, compatíveis com a renda
declarada;
d) Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos.
7. PARA AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS SEM REGISTRO
Apresentar a seguinte declaração:
7.1 Declaração fornecida pela própria pessoa contendo os seguintes dados:
a) Identificação: nome, RG, CPF, endereço, data, assinatura;
b) Qual atividade exerce e local de trabalho;
c) Qual a média de renda mensal: utilizando os rendimentos dos últimos três meses; E
7.2 Cópia da página de identificação da CTPS, bem como o último contrato de trabalho ou, caso não haja
contrato registrado, apresentar cópia da primeira folha em branco da CTPS.
8. PARA OS CASOS DE AUSÊNCIA DE RENDA FAMILIAR
Apresentar, ao menos, um dos seguintes documentos:
a) Cópia da página de identificação da CTPS, bem como o último contrato de trabalho ou, caso não haja
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contrato

registrado,

apresentar

cópia

da

primeira

folha

em

branco

da

CTPS;

b) Declaração fornecida pela própria pessoa de que não possui fonte de renda, assinada pelo membro do
grupo familiar que se encontra nesta situação. Esta declaração deverá conter dados de identificação: nome,
CPF, endereço, data e assinatura.
9. PARA QUEM POSSUI RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E
IMÓVEIS
a) Apresentar declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da
respectiva notificação de restituição, quando houver; OU
b) Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, E contrato de locação ou arrendamento
devidamente registrado em cartório acompanhado dos três últimos comprovantes de recebimentos.
LEGENDA:
RG = Registro geral
CTPS = Carteira de Trabalho e Previdência Social
IRPF = Imposto de Renda Pessoa Física
INSS = Instituto Nacional do Seguro Social
IRPJ = Imposto de Renda Pessoa Jurídica

II – Os demais itens do edital nº 10 permanecem sem alterações.

Montes Claros, 01 de Março de 2013.

Prof.º José Ricardo Martins da Silva
Reitor
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