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RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL Nº 107/2013 

O Edital nº 107 de 05 de julho de 2013, CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS, destinado à seleção de candidatos 

para provimento de cargos efetivos da carreira de Técnicos Administrativos em Educação, do Quadro de Pessoal do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus Governador Valadares, publicado no 

DOU nº 130, de 09 de julho de 2013, na seção 03, página 52, fica retificado conforme se segue: 

Onde se lê: 

3.9. Para efetivação da inscrição o candidato deverá pagar taxa de inscrição, conforme valores discriminados a seguir:  

CLASSE/ESCOLARIDADE TAXA DE INSCRIÇÃO (R$) 

D / Médio 50,00 

C / Médio 30,00 

Leia-se: 

3.9. Para efetivação da inscrição o candidato deverá pagar taxa de inscrição, conforme valores discriminados a seguir: 

CLASSE/ESCOLARIDADE TAXA DE INSCRIÇÃO (R$) 

D / Médio 50,00 

C / Fundamental 30,00 
 

Onde se lê: 

7.5 As Provas Objetivas serão realizadas no dia 11/08/2013 a partir das 14 horas. O local de realização das provas 

será divulgado juntamente com a homologação das inscrições. 

Leia-se: 

7.5 As Provas Objetivas serão realizadas no dia 18/08/2013 a partir das 14 horas. A cidade de realização das provas é 

Governador Valadares e o local será divulgado juntamente com a homologação das inscrições. 

Onde se lê: 

8.1 O IFMG divulgará o gabarito preliminar, no endereço eletrônico www.ifmg.edu.br a partir das 17 horas 

do dia 12/08/2013. 

Leia-se: 

8.1 O IFMG divulgará o gabarito preliminar, no endereço eletrônico www.ifmg.edu.br a partir das 17 horas 

do dia 19/08/2013. 

Onde se lê: 

9.1 O Resultado final do concurso, será publicado no portal do IFMG acessado pelo endereço eletrônico 

www.ifmg.edu.br, a partir do dia 19/08/2013, cuja classificação final se fará na ordem decrescente do total 

de pontos de pontos obtidos. 

Leia-se: 

9.1 O Resultado final do concurso, será publicado no portal do IFMG acessado pelo endereço eletrônico 

www.ifmg.edu.br, a partir do dia 26/08/2013, cuja classificação final se fará na ordem decrescente do total 

de pontos de pontos obtido. 

 

Belo Horizonte, 16 de julho de 2013. 
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