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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
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EDITAL Nº 015/2015  

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS  

Câmpus Avançado Ipatinga  

 

 

COMUNICADO Nº 07 – ENTREGA DO PROJETO  

 

A Comissão Organizadora informa aos candidatos que, conforme subitem 7.24
1
, o projeto deverá ser 

entregue em quatro vias impressas, pessoalmente ou por terceiro, com procuração particular 

específica (modelo em anexo), no Câmpus Avançado de Ipatinga, localizado na Rua Maria Silva, 

125, Veneza, Ipatinga/MG, dois dias antes da realização de sua Prova de Desempenho Didático, 

conforme cronograma abaixo. 

 

Cronograma de entrega 

 

Área Data e horário  Prova de 

Desempenho Didático 

Língua Portuguesa e Elétrica 23/04/2014 (quinta-feira)  

08h às 12h e de 13h às 16h 
25/04/2015 

Matemática, Sistemas de Computação 

e Mecânica  

24/04/2014 (sexta-feira) – até 16h 

08h às 12h e de 13h às 16h 
26/04/2015 

 

O candidato deverá, ainda, enviar uma cópia digitalizada, respeitados esse mesmo prazo e horário, 

para o e-mail concursos.ipatinga@ifmg.edu.br  . 

 

 

Ipatinga, 22 de abril de 2015. 

 

Comissão Organizadora 
 

                                                           
1
 7.24 - O projeto em pauta deverá ser redigido em folha A4, fonte Arial, 12, margens: superior e esquerda: 3cm; inferior 

e direita: 2cm, espaçamento entre linhas: 1,5 cm, com extensão máxima de três páginas. O candidato deverá entregar 

pessoalmente ou por terceiro, com procuração particular específica, quatro vias impressas do projeto no Câmpus 

Avançado de Ipatinga, dois dias antes da realização de sua Prova Desempenho Didático, no horário de 08h às 12h e de 

13h às 16h, e enviar uma cópia digitalizada, respeitados esse mesmo prazo e horário, para o e-mail 

concursos.ipatinga@ifmg.edu.br. Tais providências deverão ser cumpridas conforme cronograma de convocação para 

Prova de Desempenho Didático, que será divulgado no endereço eletrônicowww.ifmg.edu.br. 
 

http://www.ifmg.edu.br/
mailto:concursos.ipatinga@ifmg.edu.br
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PROCURAÇÃO 

 

 

 

Outorgante: (nome completo), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) do CPF 

nº ______________________, RG nº_________________, expedido pelo (órgão), residente e 

domiciliado(a) a (rua, avenida, etc.) ______________________________, bairro 

__________________, município ______________________, Estado ______, CEP 

_____________, telefone ____________, pelo presente instrumento nomeia e constitui como 

seu (sua) bastante Procurador(a) (Outorgado) (nome completo), (nacionalidade), (estado 

civil), (profissão), portador(a) do CPF nº ______________________, RG 

nº_________________, expedido pelo (órgão), residente e domiciliado(a) a (rua, avenida, 

etc.) ______________________________, bairro __________________, município 

______________________, Estado ______, CEP _____________, telefone ____________, 

com poderes para representar o outorgante perante o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Minas Gerais – Câmpus Avançado Ipatinga, para entregar quatro vias 

impressas do Projeto de Aprendizagem, responsabilizando-se por todos os atos praticados no 

cumprimento deste instrumento.  

 

__________________________, ______ de ___________________ de ______. 

(Local)                                           (data) 

 

____________________________________________________________________________ 

(Assinatura do Outorgante e cópia do documento de identidade) 

 


