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 RETIFICAÇÃO Nº 1 - EDITAL Nº 65/2013 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - ESTAGIÁRIO 

IFMG - CAMPUS BAMBUÍ 

 
 

 O EDITAL nº 65, de 23 de abril de 2013 – Processo Seletivo Simplificado destinado à seleção 

de candidatos para o preenchimento de vagas de estágio não-obrigatório ofertado pelo Campus 

Bambuí, fica retificado conforme se segue: 

 

 

Onde se lê:  

 

2 - DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1 – As inscrições serão feitas mediante preenchimento e envio da Ficha de Inscrição (Anexo 1), e do 

Currículo (Anexo 2), digitalizados,  juntamente com a cópia  do Histórico Escolar e comprovante de 

participação no ProUni ou FIES, quando for o caso, para o e-mail: estagiario.bambui@ifmg.edu.br 

colocando  no campo Assunto os dizeres: SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CAMPUS BAMBUÍ, no 

período de 00:00hs do dia 10/04/2013 até 23:59hs de 21/04/2013, sendo vedada a inscrição 

condicional, por via postal, fax ou pessoalmente. 

 

Leia-se: 
 

2 - DAS INSCRIÇÕES 
2.1 – As inscrições poderão ser feitas  no período de 00:00hs do dia 26/04/2013 até 23:59hs de 

12/05/2013, sendo vedada a inscrição condicional, por via postal, fax ou pessoalmente, em uma das 

formas abaixo: 

2.1.1 - mediante preenchimento e envio da Ficha de Inscrição (Anexo I), e do Currículo (Anexo II), 

digitalizados,  juntamente com a cópia  do Histórico Escolar e comprovante de participação no ProUni 

ou FIES, quando for o caso, para o e-mail: estagiario.bambui@ifmg.edu.br colocando  no campo 

Assunto os dizeres: SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CAMPUS BAMBUÍ, ou; 

2.1.2 – preenchendo a ficha de inscrição constante do campo “concurso”  nas páginas iniciais dos sites 

www.ifmg.edu.br  ou www.cefetbambui.edu.br enviando como único anexo, arquivo pdf contendo 

cópias digitalizadas do currículo (anexo II), do Histórico Escolar e comprovante de participação no 

ProUni ou FIES, quando for o caso.  

 

 

http://www.ifmg.edu.br/
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http://www.cefetbambui.edu.br/


 

 

Onde se lê: 

 

ANEXO IV 

 

CRONOGRAMA 
 

 

EVENTO 

 

DATA LOCAL 

 

Período de Inscrições 

 

Das 00:00 hs de 26/04/2013  

Até 23:59 hs de 05/05/2013 
estagiario.bambui@ifmg.edu.br 

 

 

 

 

 

Leia-se: 
 

ANEXO IV 

 

CRONOGRAMA 

 

 

 

EVENTO 

 

DATA LOCAL 

 

Período de Inscrições 

 

Das 00:00 hs de 26/04/2013  

Até 23:59 hs de 12/05/2013 

www.ifmg.edu.br  ou 

www.cefetbambui.edu.br 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 02 de maio de 2013. 
 

Caio Mário Bueno Silva 

Reitor do IFMG 
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