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EDITAL Nº 003/2015 – CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS 

CAMPUS FORMIGA- MAGISTÉRIO 

 

RETIFICAÇÃO Nº 01  

 

O EDITAL nº 003 de 06 de janeiro de 2015 - CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E 

TÍTULOS, publicado no DOU nº 5, de 08 de janeiro de 2015, na seção 3, página 55-60, 

fica retificado conforme se segue:  

 

No item 14 – DOS RECURSOS, onde se lê: 

14.1.2. Conforme o Anexo VII, encaminhando-o via SEDEX à Comissão Organizadora 

do Concurso Edital 003/2014, no endereço: Rua Padre Alberico, nº 440 – Bairro São 

Luiz – Formiga/MG – Cep: 35.570-000, com data de postagem limite até o segundo 

dia útil posterior à divulgação de cada resultado. O candidato que optar pelo envio 

postal se compromete a encaminhar um email para o endereço eletrônico 

concursos@ifmg.edu.br até o horário de 23h59min do segundo dia útil posterior à 

divulgação de cada resultado; ou 

14.1.3. Conforme o Anexo VII, enviando-o para o email concursos@ifmg.edu.br, 

enviado até o horário de 23h59min do segundo dia útil posterior à divulgação de 

cada resultado, obedecendo às seguintes especificações: 

a) O remetente deve ser, obrigatoriamente, o mesmo endereço eletrônico informado 

pelo candidato no ato da inscrição. 

b) O Anexo VII deverá ser enviado em formato PDF, sendo dispensado o campo de 

assinatura. Uma versão editável do Anexo VII será disponibilizada no sítio 

www.ifmg.edu.br . 
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14.1.2. Conforme o Anexo VII, encaminhando-o via SEDEX à Comissão Organizadora 

do Concurso Edital 003/2014, no endereço: Rua Padre Alberico, nº 440 – Bairro São 
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14.1.3. Conforme o Anexo VII, enviando-o para o email 

concursos.formiga@ifmg.edu.br, enviado até o horário de 23h59min do segundo dia 

útil posterior à divulgação de cada resultado, obedecendo às seguintes 

especificações: 

a) O remetente deve ser, obrigatoriamente, o mesmo endereço eletrônico informado 

pelo candidato no ato da inscrição. 

b) O Anexo VII deverá ser enviado em formato PDF, sendo dispensado o campo de 

assinatura. Uma versão editável do Anexo VII será disponibilizada no sítio 

www.ifmg.edu.br . 

 

 

 

Belo Horizonte, 09 de janeiro de 2015. 

 

Professor CAIO MÁRIO BUENO SILVA 

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