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Campus Ouro Branco 

 

Retificação 01 

 

Onde se lê: 

 

1. ÁREA/DISCIPLINA/HABILITAÇÃO/VAGAS/CARGA HORÁRIA 

ÁREA  

ÁREA DO  

CONHECIMEN

TO  

HABILITAÇÃO  
CARGA  

HORÁRIA  
VAGAS  

LOCAL DE  

TRABALHO  

Diretoria de 

Administração e 

Planejamento  

 

Administração  

 Estar cursando o 

Curso de Bacharel 

em Administração, 

a partir do 5º 

período. 

06 h/dia  01 

Unidades 1 e 2  

do IFMG – 

CAMPUS 

OURO 

BRANCO  

 

Leia-se: 

1. ÁREA/DISCIPLINA/HABILITAÇÃO/VAGAS/CARGA HORÁRIA 

ÁREA  

ÁREA DO  

CONHECIMEN

TO  

HABILITAÇÃO  
CARGA  

HORÁRIA  
VAGAS  

LOCAL DE  

TRABALHO  

Diretoria de 

Administração e 

Planejamento  

 

Administração  

 Estar cursando o 

Curso de Bacharel 

em Administração, 

a partir do 3º 

período. 

06 h/dia  01 

Unidades 1 e 2  

do IFMG – 

CAMPUS 

OURO 

BRANCO  

 

mailto:gabinete.ourobranco@ifmg.edu.br


Onde-se lê 

Os interessados deverão, no período de 03/05/2016 a 08/05/2016, se inscrever no site do IFMG - 

www.ifmg.edu.br por meio do link "Concursos", e enviar currículo e histórico escolar atualizado no 

formato PDF para o e-mail paulo.carvalho@ifmg.edu.br com o assunto: "Processo Seletivo para 

estagiário de em Administração". Não serão aceitas inscrições cujos currículos forem enviados após as 

23he59mim do dia 08/05/2016, ainda que o candidato tenha se inscrito no site no prazo estabelecido. 

 

Leia-se: 

Os interessados deverão, no período de 03/05/2016 a 10/05/2016, se inscrever no site do IFMG - 

www.ifmg.edu.br por meio do link "Concursos", e enviar currículo e histórico escolar atualizado no 

formato PDF para o e-mail paulo.carvalho@ifmg.edu.br com o assunto: "Processo Seletivo para 

estagiário em Administração". Não serão aceitas inscrições cujos currículos forem enviados após as 

23he59mim do dia 10/05/2016, ainda que o candidato tenha se inscrito no site no prazo estabelecido. 

 

Onde se lê 

4.4. Somente os candidatos aprovados na primeira etapa serão convocados para a entrevista, segunda 

etapa, a serem realizadas de acordo com o local, data e horário especificados abaixo:  

Data e horário: 11/05/2016, a partir das 08hs. 

 

Leia-se 

4.4. Somente os candidatos aprovados na primeira etapa serão convocados para a entrevista, segunda 

etapa, a serem realizadas de acordo com o local, data e horário especificados abaixo:  

Data e horário: 13/05/2016, a partir das 08hs. 

 

Onde se lê 

8.1. A classificação final dos candidatos será divulgada em ordem decrescente e se dará em função da 

soma da pontuação obtida na segunda etapa da seleção. A divulgação será feita no site 

www.ifmg.edu.br, a partir do dia 12/05/2016 a partir das 14 horas.  

 

Leia-se 

8.1. A classificação final dos candidatos será divulgada em ordem decrescente e se dará em função da 

soma da pontuação obtida na segunda etapa da seleção. A divulgação será feita no site 

www.ifmg.edu.br, a partir do dia 16/05/2016 a partir das 14 horas.  

 

 

Ouro Branco/MG, 06 de Maio de 2016 
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