
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 

Concurso Público de Provas e Títulos – Edital 114/2016 – IFMG Campus Ouro Branco 

 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS –  

EDITAIS N.ºs 045/2019 e 046/2019 
 

RETIFICAÇÃO 03  (Edital 045/2019) e RETIFICAÇÃO 02 (Edital 046/2019) 

 SOLICITAÇÕES 

 

Conforme Retificação 03, do Edital nº 045/2019 e Retificação 02, do Edital 046/2019, publicadas no DOU em 24 

de abril de 2019, as seguintes datas foram alteradas: 

 Período de Inscrição – prorrogado até 05 de maio de 2019 

 

 Pagamento da Taxa de Inscrição – prorrogado até 06 de maio de 2019 

 

 Isenção da taxa de inscrição para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais 

(CadÚnico) – reaberto até 29/04/2019. 

Quem pagou a taxa de inscrição, e tem direito à esta isenção, será necessário encaminhar e-mail 

para concursos@ifmg.edu.br solicitando o cancelamento da mesma, e terá que fazer nova 

inscrição, preencher os campos do formulário e informar o seu próprio Número de Identificação 

Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico.  

Caso seja deferido nessa condição, o valor anteriormente pago será restituído. 

Para tanto, neste mesmo e-mail, informe o CPF, Banco, Agência e Conta Corrente, anexando o 

comprovante de pagamento e o definitivo da inscrição.  

 

 Isenção da taxa de inscrição para candidatos doadores de medula óssea – período reaberto até 

29/04/2019 

Quem pagou a taxa de inscrição, e tem direito à esta isenção, e caso seja deferido nessa condição, 

o valor anteriormente pago será restituído. 

Para tanto, será necessário encaminhar e-mail para concursos@ifmg.edu.br, informando o CPF, 

Banco, Agência e Conta Corrente.  

 

 Provas – alteração das datas 

Em vista dessa alteração das datas das provas, os candidatos que desejarem a restituição do valor 

pago pela inscrição no Concurso, deverão encaminhar e-mail para concursos@ifmg.edu.br, 

informando o CPF, Banco, Agência e Conta Corrente, anexando comprovante de pagamento e o 

definitivo da inscrição. 
 

              

Belo Horizonte, 26 de abril de 2019. 
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