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EDITAL 008/2013 
RETIFICAÇÃO nº02 

 
O EDITAL nº 8 de 16 de janeiro de 2013 – Concurso Público de Provas, publicado no DOU nº 12, 

de 17 de janeiro de 2013, Seção 03, Página 43, fica retificado conforme se segue: 

 

No item 7.13, onde se lê: 

7.13 Os candidatos que não portarem documento de identidade ou equivalente, que não apresentarem 
cartão de inscrição e/ou que chegarem atrasados, não terão acesso às salas de provas e estarão 

automaticamente excluídos do Concurso Público. Em nenhuma hipótese serão aceitas justificativas. 

Leia-se: 

7.13 Os candidatos que não portarem documento de identidade ou equivalente e/ou que chegarem 

atrasados, não terão acesso às salas de provas e estarão automaticamente excluídos do Concurso Público. Os 

candidatos que não tiverem o nome na lista de inscrições deferidas poderão fazer a prova mediante 

apresentação do comprovante original de pagamento da taxa de inscrição até 15/02/2013. Em nenhuma 

hipótese serão aceitas justificativas. 

 

No item 8.1, onde se lê: 

8.1 O IFMG divulgará o gabarito preliminar, juntamente com as provas objetivas, no endereço eletrônico 

www.ifmg.edu.br a partir das 17 horas do dia 25/02/2013. 

Leia-se: 

8.1 O IFMG divulgará o gabarito preliminar, juntamente com as provas objetivas, no endereço eletrônico 

www.ifmg.edu.br a partir do dia 25/02/2013. 

 

No item 9.1, onde se lê: 

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

www.ifmg.edu.br, até às 17 horas do dia 04/03/2013, cuja classificação final se fará na ordem decrescente do 

total 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 04/03/2013, cuja classificação final se fará na ordem decrescente do total 

de pontos obtidos. 
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No item 11.6, onde se lê: 

11.6 Os recursos, devidamente fundamentados, deverão ser dirigidos, via Sedex com AR (Aviso de 

Recebimento), à Comissão Organizadora do Concurso Público e encaminhados à Diretoria de Gestão de 

Pessoas - Reitoria (Avenida Professor Mário Werneck, nº. 2590. Bairro Buritis. Belo Horizonte. CEP 

30.575-180, Estado de Minas Gerais. Será considerada a data do protocolo de entrada nos Correios para fins 

de contagem final do prazo recursal. 

Leia-se: 

11.6 Os recursos, devidamente fundamentados, deverão ser dirigidos, pessoalmente no horário de 

08h00min às 17h00min ou via Sedex com AR (Aviso de Recebimento), à Comissão Organizadora do 

Concurso Público e encaminhados à Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) - Reitoria (Avenida Professor 

Mário Werneck, nº. 2590 - Bairro Buritis - Belo Horizonte - CEP 30.575-180 - Estado de Minas Gerais). 

Será considerada a data do protocolo de entrada nos Correios para fins de contagem final do prazo recursal.  

 

O candidato que postar recurso via correio deverá encaminhar um email para a DGP 

(concursos@ifmg.edu.br), até às 23h59min do último dia do prazo recursal, informando sua 

identificação (nome e número de inscrição) e o número do objeto nos Correios. 

 

Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2013 

 

 

CAIO MÁRIO BUENO SILVA 

Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais 

 


