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EDITAL Nº58/2021
RETIFICAÇÃO Nº 01

 
 

O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA MINAS GERAIS - IFMG - CAMPUS RIBEIRÃO DAS
NEVES, nomeado pela Portaria do IFMG nº 54, de 9 de janeiro de 2019, publicada
no DOU de 11/01/2019, Seção 2, pág. 28, e no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria IFMG nº 475, de 06 de abril de 2016, publicada no DOU de
15/04/2016, Seção 2, página 17, retificada pela Portaria IFMG nº 805, de 04 de
julho de 2016, publicada no DOU de 06/07/2016, seção 1, pág. 22, torna público a
retificação nº 1 do processo seletivo simplificado para seleção de bolsista, para
ações de pesquisa do IFMG - Campus Ribeirão das Neves.
Onde se lê:
3.1 Estar regularmente matriculado e frequente em cursos de graduação ou pós-
graduação, nas seguintes áreas: ciências humanas ou sociais aplicadas; nutrição;
letras e comunicação, e que tenha interesse por questões de políticas públicas
sociais ligadas à segurança alimentar do Plano Nacional de Alimentação Escolar –
PNAE.
 
6.3 ENTREVISTA: a ser realizada, por meio virtual, nos  dias  06/01/2022;
07/01/2022 e 10/01/2022. A banca irá avaliar habilidades e competências do
estudante, bem como o conhecimento e interesses do candidato em relação à
área de realização da pesquisa, considerando também para a análise outros
cursos e experiências do candidato (Anexo I).
 
7.1. O resultado preliminar será divulgado no dia 11/01/2022 
 
7.2 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar poderá
fazê-lo por meio do formulário eletrônico disponibilizado no item 9.2 até às 23h e
59m do dia  12/01/2022.
 
7.3 O resultado final será divulgado a partir de 13/01/2021, no site institucional do
IFMG Campus Ribeirão das Neves.
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8.1 As fases deste edital respeitarão as datas previstas no quadro abaixo:

ETAPA PERÍODO

Período de inscrições, exclusivamente pelo link
disponibilizado. 21/12/2021 a 31/12/2021

Análise do currículo e documentos comprobatórios
do Currículo Lattes . 03/01/2022 a 05/01/2022

Entrevista 06/01/2022; 07/01/2022 e
10/01/2022

Resultado Preliminar 11/01/2022 

Recurso, exclusivamente pelo link disponibilizado. 12/01/2022 

Resultado Final a partir de 13/01/2021

 
 Leia-se:
3.1 Estar regularmente matriculado e frequente em cursos de graduação ou pós-
graduação, nas seguintes áreas: ciências humanas ou sociais aplicadas; nutrição;
letras e comunicação, e que tenha interesse por questões de políticas públicas
sociais ligadas à segurança alimentar do Plano Nacional de Alimentação Escolar –
PNAE.
       3.1.1 Estar regularmente matriculado e frequente em qualquer curso de
graduação ou pós-graduação dos Campi Santa Luzia, Itabirito e
Piunhi, e que tenha interesse por questões de políticas públicas sociais ligadas à
segurança alimentar do Plano Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
 
6.3 ENTREVISTA: a ser realizada, por meio virtual, nos  dias  14/01/2022;
17/01/2022 e 18/01/2022. A banca irá avaliar habilidades e competências do
estudante, bem como o conhecimento e interesses do candidato em relação à
área de realização da pesquisa, considerando também para a análise outros
cursos e experiências do candidato (Anexo I).
 
7.1. O resultado preliminar será divulgado no dia 19/01/2022. 
 
7.2 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar poderá
fazê-lo por meio do formulário eletrônico disponibilizado no item 9.2 até às 23h e
59m do dia  20/01/2022.
 
7.3 O resultado final será divulgado a partir de 21/01/2021, no site institucional do
IFMG Campus Ribeirão das Neves. 
 
8.1 As fases deste edital respeitarão as datas previstas no quadro abaixo:
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ETAPA PERÍODO

Período de inscrições,
exclusivamente pelo link
disponibilizado.

21/12/2021 a
10/01/2022

Análise do currículo e documentos
comprobatórios do Currículo Lattes .

11/01/2022 a
13/01/2022

Entrevista
14/01/2022;
17/01/2022 e
18/01/2022

Resultado Preliminar 19/01/2022 

Recurso, exclusivamente pelo link
disponibilizado. 20/01/2022 

Resultado Final a partir de
21/01/2021

 

 
Ribeirão das Neves, 03 de janeiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Philipe Fioravante da Silva,
Diretor(a) Geral Substituto(a), em 03/01/2022, às 15:22, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando o código verificador
1050773 e o código CRC F11E288C.
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