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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE
MINAS GERAIS
CAMPUS ALMENARA
COORDENADORIA DE EXTENSÃO
RODOVIA BR 367 km 07 S/N – ALMENARA-MG – CEP: 39900-000

EDITAL Nº 003/2013
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - ANO 2013
RETIFICAÇÃO I
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE MINAS
GERAIS, CAMPUS ALMENARA, por intermédio de seu Diretor Geral, nomeado pela Portaria nº 386, de
14/09/2012, 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 Geral do IFNMG publicado no Diário Oficial da União em 05 de
janeiro de 2011, e pela Coordenadoria de Extensão, nomeado pela Portaria 425, de 20/09/2012, tornam
pública a retificação dos itens 5.10, 6.0 e 7.0.
No item 5.10 onde se lê:
5.10. O aluno que já recebia algum auxílio da assistência estudantil em 2012, deverá preencher o formulário
de renovação, anexo III, disponível no endereço eletrônico www.ifnmg.edu.br/almenara, passa a ter a
seguinte redação: o aluno que já recebia algum auxílio da assistência estudantil em 2012, deverá preencher
o formulário de renovação disponível no endereço eletrônico www.ifnmg.edu.br/almenara.
No item 6.00 onde se lê:
6.00. Observação: O candidato que não preencher o questionário socioeconômico terá sua inscrição
indeferida, passa a ter a seguinte redação: O candidato que não preencher o questionário socioeconômico
ou formulário de renovação, imprimir e assinar e colocá-lo dentro do envelope com os demais documentos
terá sua inscrição indeferida.

No item 7.00 onde se lê:
7.00. Para participar do Programa, será avaliada a situação socioeconômica do candidato e de sua família.
Por esta razão, ele deverá responder a todas as perguntas do formulário socioeconômico. Para se inscrever, o
candidato deverá se cadastrar no site www.ifnmg.edu.br/almenara e preencher um questionário
socioeconômico, passa a ter a seguinte redação: Para participar do Programa, será avaliada a situação
socioeconômica do candidato e de sua família. Por esta razão, ele deverá responder a todas as perguntas do
formulário socioeconômico. Para se inscrever, o candidato deverá se cadastrar no site
www.ifnmg.edu.br/almenara e preencher um questionário socioeconômico ou questionário de renovação.
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Política de Assistência Estudantil, aprovada pela resolução CS N° 29/2011, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2011.

