Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Câmpus Salinas
II Retificação do Edital nº. 012/2014 que trata dos
Auxílios de Assistência Estudantil do Câmpus Salinas
O Diretor Geral Substituto, Prof. Thiago Moreira dos Santos, nomeado pela
Portaria nº. 457, de 02/08/2013, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelo
art. 13, da Lei nº. 11.892, de 29/12/2008, pelo art. 23 do Estatuto do IFNMG, publicado no
Diário Oficial da União em 21 de agosto de 2009 e pelo § 6º do art. 82 do Regimento Ge ral do IFNMG, publicado no Diário Oficial da União em 05 de janeiro de 2011, e pela Co missão Responsável pelo Edital de Bolsas de Assistência Estudantil 2014 do IFNMG Câmpus Salinas, nomeada pela Portaria nº. 0107/2014, divulga a retificação do Cronograma de Seleção referente ao Edital 012/2014, para inscrição exclusiva dos alunos
participantes no processo do vestibular complementar conforme edital 0013/2014 e
dos alunos dos cursos técnicos integrados chamados na lista de espera e matricu lados neste câmpus a partir de 25/04/2014, e altera as demais datas para os candidatos já inscritos. Conforme cronograma, que segue:
DO CRONOGRAMA DE SELEÇÃO
Item
Abertura do edital
Inscrições e Entrega dos documentos

Data

Análise dos documentos

Data
*16 de maio de 2014
*26 e 27 de maio de
2014 das 7:00 às 10:30h
e 13:00 às 21:00h no
Setor de Protocolo do
IFNMG Câmpus Salinas.
*28 e 29 de maio de
2104
*30 de maio de 2014

**28 de abril a 16
de maio de 2014
Divulgação dos alunos com documentos
**19 de maio de
pendentes
2014
Período de entrega de documentos pendentes **20 a 22 de maio *2 e 3 de junho de 2014
de 2014
Divulgação da lista dos alunos com inscrições **28 de maio de
*6 de junho de 2014
indeferidas
2014
Divulgação dos dias e horários de entrevistas
**28 de maio de
*6 de junho de 2014
2014
Realização das entrevistas
**29 de maio a 9 de *10 e 11 de junho de
junho de 2014
2014
Resultado preliminar
***18 de junho de 2014
Recursos
***26 de junho de 2014
Resultado Final
***30 de junho de 2014
Período de assinatura do termo de compromisso
***1 e 2 de julho de 2014
e adesão
Obs.:* Para os candidatos do 2º vestibular complementar (edital 0013/2014) e candidatos dos
cursos técnicos matriculados a partir de 25/04/2104.
** Para os candidatos já inscritos na primeira oportunidade.
***Para todos os candidatos.

Salinas (MG), 16 de maio de 2014.

Thiago Moreira dos Santos
Diretor Geral Substituto

