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Onde se lê: 
 

4. DAS INSCRIÇÕES 

 

4.1. Os interessados deverão, no período de 21/08/2017 a 01/09/2017, inscrever-se no site do 

IFMG (www.ifmg.edu.br) por meio do link “Concursos Públicos” e enviar o Currículo para o 

e-mail concursos.congonhas@ifmg.edu.br, informando no campo Assunto a vaga que se 

candidata. O envio do currículo é obrigatório para a efetuação da inscrição. 

4.2. Não serão aceitas inscrições cuja documentação a que se refere o item anterior forem 

enviadas após as 23h e 59min do dia 01/09/2017, ainda que o candidato tenha se inscrito no 

site no prazo estabelecido. 
 

Leia-se: 
 

4. DAS INSCRIÇÕES 
 

4.1. Os interessados deverão, no período de 21/08/2017 a 15/09/2017, inscrever-se no site do 

IFMG (www.ifmg.edu.br) por meio do link “Concursos Públicos” e enviar o Currículo para o 

e-mail concursos.congonhas@ifmg.edu.br, informando no campo Assunto a vaga que se 

candidata. O envio do currículo é obrigatório para a efetuação da inscrição. 

4.2. Não serão aceitas inscrições cuja documentação a que se refere o item anterior forem 

enviadas após as 23h e 59min do dia 15/09/2017, ainda que o candidato tenha se inscrito no 

site no prazo estabelecido. 
 

 

Onde se lê: 
 

5. ETAPAS E PROCESSOS DE SELEÇÃO 

 

5.1.1.6 A relação dos candidatos aprovados nesta etapa, bem como o horário e o local da 

próxima etapa, será divulgada no site do IFMG (www.ifmg.edu.br), a partir do dia 

05/09/2017. 

Leia-se: 
 

5. ETAPAS E PROCESSOS DE SELEÇÃO 
 

5.1.1.6 A relação dos candidatos aprovados nesta etapa, bem como o horário e o local da 

próxima etapa, será divulgada no site do IFMG (www.ifmg.edu.br), a partir do dia 

20/09/2017. 
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Onde se lê: 
 

6. DO RESULTADO FINAL 

 

6.2. O resultado final dos candidatos será realizado em ordem decrescente e a divulgação 

será feita no site www.ifmg.edu.br, a partir do dia 14/09/2017. 

 

 
 
Leia-se: 

 

6. DO RESULTADO FINAL 

 

6.2. O resultado final dos candidatos será realizado em ordem decrescente e a divulgação 

será feita no site www.ifmg.edu.br, a partir do dia 27/09/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Congonhas, 31 de agosto de 2017. 
 
 
 
 

 

Joel Donizete Martins 

Diretor Geral do IFMG Campus Congonhas 


