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EDITAL Nº 14, de 14 de dezembro de 2016. 

 

Dispõe sobre a seleção de estudantes 

para Estágio Não-Obrigatório no 

campus Betim 

 
  A DIRETORA GERAL PRÓ-TEMPORE DO INSTITUTO FEDERAL 

DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA MINAS GERAIS CAMPUS BETIM, nos termos da Lei 

Nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008, da Orientação Normativa SRH/MPOG nº 7 de 30 de 

outubro de 2008 e da Portaria MPOG nº 313 de 14 de Setembro de 2007, e no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pela Portaria IFMG nº 475, de 06 de abril de 2016, 

publicada no DOU de 15 de abril de 2016, Seção 2, pág. 17, torna público que estarão 

abertas as inscrições para o preenchimento de vaga de estágio não- obrigatório ofertado pelo 

Campus Betim, conforme disposições a seguir: 

 

2 - DAS INSCRIÇÕES 

 2.1 – O período de inscrições será do dia 14/12/2016 até 23:59 hs de 

15/01/2017. 

 2.2 - As inscrições serão realizadas exclusivamente por via eletrônica 

através do site www.ifmg.edu.br. O candidato deverá acessar a opção “Concursos” 

e em seguida clicar no campo “Faça sua inscrição”, onde deverá preencher os 

dados solicitados e ainda anexar 01 único documento contendo o currículo vitae 

(ANEXO I do edital) devidamente preenchido, assinado e digitalizado, juntamente 

com seu Histórico Escolar ou Ficha Acadêmica fornecida pela Instituição de ensino 

onde estuda. 

  2.2.1 – O candidato deverá imprimir o ANEXO I do edital, preenchê-

lo, em seguida digitalizá-lo, juntamente com o Histórico Escolar ou Ficha 

Acadêmica, de forma a criar um único arquivo (PDF). Este arquivo (PDF) criado 

(ANEXO I + Histórico Escolar ou Ficha Acadêmica), é o que deverá ser anexado 

no ato de sua inscrição. 

 

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

