
EDITAL Nº 26 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020
PROCESSO SELETIVO 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM ENSINO SUAS TECNOLOGIAS
IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA

ANEXO II

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

DATA PROCEDIMENTO

 A partir de 08h do dia 10 de dezembro de 2020 até às 
23h59min do dia 21 de fevereiro de 2021

Período  de  inscrições  exclusivamente  pelo 
preenchimento do formulário  on line  disponível no 
link   https://forms.gle/B16xPe4XpJ6yUivV6

15 de dezembro de 2020 a 10 de janeiro de 2021

Solicitação  de  isenção  de  taxa  de  inscrição 
exclusivamente  pelo  preenchimento  do  formulário 
eletrônico  disponível  em 
https://forms.gle/tfQArUxoQ wsDkaa46

A partir do dia 16/01/2021

Divulgação  dos  pedidos  de  isenção  de  taxa  de 
inscrição  deferidas  e  indeferidas  no  endereço 
https://www.sje.ifmg.edu.br/portal/

A partir do dia 22/02/2021 (A depender do número 
de  inscrições,  a  divulgação  pode  ocorrer  em  data 
posterior)

Divulgação  da  lista  de  inscrições  deferidas  no 
endereço https://www.sje.ifmg.edu.br/portal/

A partir do dia 24/02/2021 (A depender do número de 
inscrições,  a  divulgação  pode  ocorrer  em  data 
posterior)

Divulgação  do  resultado  preliminar  do  processo 
seletivo  no  endereço 
https://www.sje.ifmg.edu.br/portal/

1 dia útil após a divulgação do resultado preliminar. 
A  partir  de  0h01min  até  as  23h59min  do  dia 
posterior  ao  dia  da  divulgação  do  resultado 
preliminar.

Prazo  para  impetrar  recurso,  devidamente 
fundamentado, contra o resultado preliminar enviado 
para o email pos.ensino.tecnologias.sje@ifmg.edu.br 
conforme anexo III desse edital.

Até 1 dia útil (A depender do número de recursos, a 
divulgação pode ocorrer em data posterior)

Prazo  da  comissão  avaliadora  para  análise  dos 
recursos interpostos contra o resultado preliminar

Até o dia 26/02/2021
Divulgação do julgamento dos recursos interpostos 
contra  o  resultado  preliminar  no  endereço 
https://www.sje.ifmg.edu.br/portal/

A partir dia 01/03/2021
Divulgação do resultado final  do processo seletivo 
no endereço https://www.sje.ifmg.edu.br/portal/

Imediatamente  após a divulgação do resultado final 
até o dia 05/03/2021

Convocação  dos  candidatos  aprovados  para 
apresentar documentos para a matrícula conforme o 
item 7 desse edital

A partir de abril 2021 Início das aulas

Todas  as  publicações  referentes  ao processo seletivo deverão  ser  acompanhadas  por  meio do endereço 
eletrônico https://www.sje.ifmg.edu.br/portal/
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