Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas
Gerais - Campus Salinas
EDITAL Nº 034/2017, DE 20 DE JUNHO DE 2017
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 036/2017 – IFNMG – Campus Salinas
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
NORTE DE MINAS GERAIS, CAMPUS SALINAS, por intermédio do seu DiretorGeral, WAGNER PATRÍCIO DE SOUZA JUNIOR, nomeado pela Portaria N°
1049, de 20 de outubro de 2016, usando das atribuições legais que lhe são conferidas
pelo art. 14, da Lei nº 11.892, de 29/12/2008,
RESOLVE retificar o Edital Nº 034/2017, que trata sobre os cursos de Espanhol
para o ENEM – EPN, Inglês Básico (A1), Inglês Elementar (A1+), Leituras para o
vestibular seriado da UNIMONTES (2017) – LVSU e Redação para o ENEM – RPE
ofertados pelo Centro de Línguas (CELIN) – Campus Salinas, realizado sob as
normas expressas neste edital.
Alterações:
Onde se lê:
2.1.3.1 Todos os candidatos inscritos no curso de Inglês Elementar (A1+) terão que
fazer uma prova oral de seleção. Serão classificados, para efeito de matrícula, todos
os candidatos que – na respectiva lista organizada a partir da prova oral de seleção,
na forma decrescente de pontuação – estiverem situados dentro do limite das vagas
oferecidas até que o número total de vagas seja preenchido. Serão considerados
excedentes os demais candidatos classificados na Lista de Espera. A ausência na
prova de seleção implicará na eliminação do candidato.

Leia se:
2.1.1 Todos os candidatos inscritos no curso de Inglês Elementar (A1+) terão que
fazer uma prova oral de seleção. Serão classificados, para efeito de matrícula, os
candidatos que, na prova oral, obtiverem nota igual ou superior a 5,0 pontos.

IFNMG-Campus Salinas, 22 de agosto de 2017
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