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EDITAL Nº 20, DE 04 DE OUTUBRO DE 2017 

RETIFICAÇÃO Nº1 

 

Onde se lê:  

 

2.1 O período da inscrição para o processo seletivo será de 05 de outubro a 14 de novembro de 

2017, de 2ª à 6ª feira, de 8h às 12h; de 13h às 17h e das 18h às 21h no Prédio III do IFMG campus 

São João Evangelista, exceto em feriados. 

 

Leia-se 

 

2.1 O período da inscrição para o processo seletivo será de 05 de outubro a 24 de novembro de 

2017, de 2ª à 6ª feira, de 8h às 12h; de 13h às 17h e das 18h às 21h no Prédio III do IFMG campus 

São João Evangelista, exceto em feriados. 

 

Onde se lê:  

 

2.9 As inscrições deferidas serão divulgadas no Portal  www.portal.sje.ifmg.edu.br, até às 18 horas 

do dia 22 de novembro de 2017. 

2.10 A comunicação de condições especiais para realização da prova será divulgada no Portal  

www.portal.sje.ifmg.edu.br, até às 18 horas do dia 22 de novembro de 2017. 

2.11 Os recursos referentes à inscrição serão aceitos até às 16h 30min do dia 23 de novembro de 

2017 e deverão ser protocolados na Av. Primeiro de Junho, 1043, Centro, São João Evangelista 

– MG, no Prédio III do IFMG-SJE. 

2.12 A divulgação das inscrições deferidas pós-recursos será publicado no Portal  

www.portal.sje.ifmg.edu.br, até às 18 horas do dia 24 de novembro de 2017. 

 

Leia-se 

2.9 As inscrições deferidas serão divulgadas no Portal  www.portal.sje.ifmg.edu.br, até às 18 horas 

do dia 01 de dezembro de 2017. 

2.10 A comunicação de condições especiais para realização da prova será divulgada no Portal  

www.portal.sje.ifmg.edu.br, até às 18 horas do dia 01 de dezembro de 2017. 

2.11 Os recursos referentes à inscrição serão aceitos até às 16h 30min do dia 04 de dezembro de 

2017 e deverão ser protocolados na Av. Primeiro de Junho, 1043, Centro, São João Evangelista 

– MG, no Prédio III do IFMG-SJE. 

2.12 A divulgação das inscrições deferidas pós-recursos será publicado no Portal  

www.portal.sje.ifmg.edu.br, até às 18 horas do dia 05 de dezembro de 2017. 

 

Onde se lê: 

3.1 Serão oferecidas 35 vagas para o ano letivo de 2018. 

 

Leia-se: 

3.1 Serão oferecidas 40 vagas para o ano letivo de 2018. 
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Onde se lê: 

4.20 A Prova será realizadas no dia 03 de dezembro de 2017 (domingo), iniciando às 9 horas com 

término às 11 horas, no Campus São João Evangelista/IFMG, situado a Av. Primeiro de 

Junho, 1043, Centro, São João Evangelista – MG. O tempo de duração das provas será 

improrrogável. 

 

Leia-se 

4.20 A Prova será realizadas no dia 10 de dezembro de 2017 (domingo), iniciando às 9 horas com 

término às 11 horas, no Campus São João Evangelista/IFMG, situado a Av. Primeiro de 

Junho, 1043, Centro, São João Evangelista – MG. O tempo de duração das provas será 

improrrogável. 

 

Onde se lê: 

 

4.23 Os resultados da seleção serão publicados no Portal  www.portal.sje.ifmg.edu.br, até às 18 

horas do dia 13 de dezembro de 2017. 

4.24 Os recursos referentes ao resultado do processo seletivo serão aceitos até às 17 horas do dia 14 

de dezembro de 2017 e deverão ser protocolados no Registro Acadêmico da Graduação e da Pós-

graduação do IFMG-SJE, situado na Av. Primeiro de Junho, 1043, Centro, São João Evangelista – 

MG. 

4.25 O resultado final da seleção será publicado no Portal  www.portal.sje.ifmg.edu.br, até às 18 

horas do dia 19 de dezembro de 2017. 

 

Leia-se 

4.23 Os resultados da seleção serão publicados no Portal  www.portal.sje.ifmg.edu.br, até às 18 

horas do dia 18 de dezembro de 2017. 

4.24 Os recursos referentes ao resultado do processo seletivo serão aceitos até às 17 horas do dia 19 

de dezembro de 2017 e deverão ser protocolados no Registro Acadêmico da Graduação e da Pós-

graduação do IFMG-SJE, situado na Av. Primeiro de Junho, 1043, Centro, São João Evangelista – 

MG. 

4.25 O resultado final da seleção será publicado no Portal  www.portal.sje.ifmg.edu.br, até às 18 

horas do dia 21 de dezembro de 2017. 

 

 

Acrescenta-se: 

 

Parágrafo único: Caso o número de INSCRIÇÕES DEFERIDAS não ultrapasse o número de 

vagas ofertadas, NÃO HAVERÁ PROCESSO SELETIVO, sendo todos os candidatos 

deferidos aptos à matrícula. 

 

 

 

 

 

 

 

São João Evangelista, 14 de outubro de 2017. 

 

 

Professor JOSÉ ROBERTO DE PAULA 

Diretor Geral do IFMG – campus São João Evangelista 
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