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EDITAL Nº 20, DE 06 DE AGOSTO DE 2018

SELEÇÃO DE DISCENTES PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA
PARTICIPAÇÃO NO I STARTUP WEEKEND DE SÃO JOÃO EVANGELISTA

RETIFICAÇÃO Nº 01
 

O DIRETOR GERAL SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS – CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria IFMG-SJE nº 102, de 28 de julho de 2016, publicada no
Diário Oficial da União de 02 de agosto de 2016, Seção 2, página 19; considerando o§ 5º do Art. 61 da
Resolução nº 15, de 15 de junho de 2016, torna pública a Retificação nº 01 do Edital 20/2018, conforme
segue:
Onde se lê:
5.1. As inscrições deverão ser realizadas pelo(a) candidato(a) no período de 06/08/2018 a 09/08/2018.
5.2. Para se inscrever, o candidato deverá gravar um vídeo, de no máximo 30 segundos de duração, e
envia-lo para o e-mail sw.saojoao@gmail.com, até as 23h59min do dia 09/08/2018. No vídeo o(a)
candidato(a) deve, de uma maneira empreendedora e inovadora, expor as razões e motivações que ele(a)
possui para participar do evento e ser selecionado com o benefício do auxílio.
5.3. Após o envio do vídeo para o e-mail acima, o(a) discente também deverá postar o vídeo de inscrição
no Facebook marcando na postagem as redes sociais do evento Startup
Weekend (https://www.facebook.com/swsje/), e do IFMG/SJE
(https://www.facebook.com/ifmgsaojoaoevangelista) com a #SWSJE na publicação.
5.4. O vídeo é de responsabilidade do(a) discente e deve se ater a conduta ética, moral e valores do
IFMG/SJE.
 
Leia-se:
5.1. As inscrições deverão ser realizadas pelo(a) candidato(a) no período de 06/08/2018 a 13/08/2018.
5.2. Para se inscrever, o candidato deverá gravar um vídeo, de no máximo 30 segundos de duração, ou
redigir uma mensagem escrita (texto) e enviar para o e-mail sw.saojoao@gmail.com, até as 23h59min
do dia 13/08/2018. No vídeo ou mensagem o(a) candidato(a) deve, de uma maneira empreendedora e
inovadora, expor as razões e motivações que ele(a) possui para participar do evento e ser selecionado com
o benefício do auxílio.
5.3. Após o envio do vídeo ou mensagem para o e-mail acima, o(a) discente pode, opcional e
voluntariamente postar o vídeo ou mensagem de inscrição no Facebook marcando na postagem as redes
sociais do evento Startup Weekend (https://www.facebook.com/swsje/), e do IFMG/SJE
(https://www.facebook.com/ifmgsaojoaoevangelista) com a #SWSJE na publicação. Esta publicação é
opcional e não será considerada na avaliação da comissão.
5.4. O vídeo ou mensagem publicado é de responsabilidade do(a) discente e deve se ater a conduta ética,
moral e valores do IFMG/SJE.
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Onde se lê:
6. DA SELEÇÃO
6.1. A seleção se dará em fase única, composta por avaliação do vídeo publicado, em caráter
classificatório, realizada pela comissão organizadora deste processo seletivo.
6.2. Os vídeos serão avaliados pela comissão, que definirá o percentual do valor do ingresso que será
concedido ao discente.
 
Leia-se:
6. DA SELEÇÃO
6.1. A seleção se dará em fase única, composta por avaliação do vídeo ou mensagem enviado(a) para o
email da comissão, em caráter classificatório, realizada pela comissão organizadora deste processo
seletivo.
6.2. Os vídeos e mensagens serão avaliados pela comissão, que definirá o percentual do valor do ingresso
que será concedido ao discente.
 
Onde se lê:
7. DO CRONOGRAMA

DATA ATIVIDADE LOCAL
06/08/2018 Lançamento do edital http://www.sje.ifmg.edu.br/portal/

06/08 a 09/08/2018 Período de inscrições sw.saojoao@gmail.com e
https://www.facebook.com/swsje/

10/08/2018 - até às 10h Resultado Preliminar http://www.sje.ifmg.edu.br/portal/

10/08/2018 - até às 16h Recursos do resultado preliminar sw.saojoao@gmail.com

10/08/2018 - até às 18h30 Resultado final http://www.sje.ifmg.edu.br/portal/

Leia-se:
7. DO CRONOGRAMA

DATA ATIVIDADE LOCAL
06/08/2018 Lançamento do edital http://www.sje.ifmg.edu.br/portal/

06/08 a 13/08/2018 Período de inscrições sw.saojoao@gmail.com , e 
https://www.facebook.com/swsje/

14/08/2018 - até às 10h Resultado Preliminar http://www.sje.ifmg.edu.br/portal/

14/08/2018 - até às 16h Recursos do resultado preliminar sw.saojoao@gmail.com

14/08/2018 - até às 18h30 Resultado final http://www.sje.ifmg.edu.br/portal/

 
 
Onde se lê:
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
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8.1. O(A) candidato(a) poderá ter o seu vídeo excluído e responder a processo disciplinar caso não siga as
condutas e normas éticas, de moral e valores do IFMG.
 
Leia-se:
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
8.1. O(A) candidato(a) poderá ter o seu vídeo ou mensagem excluído deste processo e responder a
processo disciplinar caso não siga as condutas e normas éticas, de moral e valores do IFMG.

São João Evangelista, 10 de agosto de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Modesto de Campos, Diretor(a) Geral
Substituto(a), em 10/08/2018, às 15:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.ifmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0122574 e o
código CRC 95EEF4CA.
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