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

EDITAL Nº. 40, DE 22 DE ABRIL DE 2021

PROCESSO SELETIVO 2021.1 - NÍVEL SUPERIOR
A REITORA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS - IFNMG, no uso das atribuições
que lhe foram conferidas pelo Decreto Presidencial de 4 de dezembro de 2020, publicado no Diário Oﬁcial da União de 7 de dezembro de 2020, resolve:
Re ﬁcar o Edital Nº 8, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021, nos seguintes termos:
I) Acrescentar ao item 15, parágrafo único e seus respec vos incisos I e II, conforme redação que segue:
Parágrafo único: Caso o candidato não possua um documento de iden ﬁcação com foto, deverá ser apresentado o protocolo de solicitação
deste documento, emi do pelo órgão competente, juntamente com o documento de iden ﬁcação de seu representante legal, se for o caso.
I) O prazo ﬁnal para entrega/envio do documento de iden ﬁcação, do(a) candidato(a) ao IFNMG, será de até 3 dias úteis, a contar da data prevista para
emissão, constante no protocolo de solicitação.
II) Caso no município de residência do candidato, o órgão responsável pela expedição de documentos de iden ﬁcação esteja com os atendimentos
suspensos, devido à pandemia, o candidato deverá jus ﬁcar a falta deste documento no ato da matrícula que deverá ser entregue/enviado quando
houver a retomada deste serviço.
II) Acrescentar o inciso XII ao item 15.4, conforme redação que segue:
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XII) Cer dão de quitação eleitoral para maiores de 18 anos (original e cópia)

Permanecem inalteradas todas as demais disposições do Edital nº 08/2021.

Documento assinado eletronicamente por Joaquina Aparecida Nobre da Silva, Reitor(a), em 22/04/2021, às 16:26, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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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 0823726 e o código CRC 5018485F.

Referência: Processo nº 23414.005267/2020-89
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