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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Ins�tuto Federal do Norte de Minas Gerais
Campus Diaman�na

Fazenda Biribiri, km 624, s/n°, Rodovia 367 - Telefone: (38) 3218-7370 
CEP: 39.100-000 Diaman�na/MG  - h�p://www.ifnmg.edu.br

EDITAL Nº 297, DE 30 DE AGOSTO DE 2021

 

PROCESSO SELETIVO 2021.2 - CONCOMITANTE/SUBSEQUENTE

 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS IFNMG, CAMPUS DIAMANTINA, por intermédio
do Diretor-Geral , Júnio Jáber, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria n.º 1.153 de 14 de dezembro de 2020, publicada no Diário Oficial da
União de 15 de dezembro de 2020, torna pública a 1ª Re�ficação do Edital nº 287, de 17 de agosto de 2021, contendo as normas e os procedimentos referentes
ao processo sele�vo para ingresso no curso Técnico em Geoprocessamento Concomitante/Subsequente, na modalidade de Educação a Distância, com as
caracterís�cas que se seguem:

 

ONDE SE LÊ:

 

1. CRONOGRAMA, HABILITAÇÕES E VAGAS

1.1. CRONOGRAMA

ETAPA(S) PERÍODO(S)
Publicação do Edital do Processo Sele�vo 17 de agosto de 2021
Impugnação contra o edital 18 de agosto de 2021
Resultado contra impugnação do edital 19 de agosto de 2021
Período da Pré-Matrícula 19 de agosto de 2021 a 30 de agosto de 2021 às 17 horas
Resultado Preliminar da pré-matrícula (ampla concorrência e cotas) 08 de setembro de 2021
Interposição de recursos Contra o Resultado Preliminar 09 de setembro de 2021
Resultado dos recursos ao resultado preliminar 10 de setembro de 2021
Período de convocação para procedimento de heteroiden�ficação (ítem 11) 10 de setembro de 2021
Período de realização do procedimento de heteroiden�ficação (ítem 11) 13 e 14 de setembro de 2021
Resultado preliminar do procedimento de heteroiden�ficação 15 de setembro de 2021
Interposição de recurso contra o resultado preliminar do procedimento de heteroiden�ficação 16 de setembro de 2021
Resultado dos recursos ao procedimento de heteroiden�ficação 17 de setembro de 2021
Resultado final do procedimento de heteroiden�ficação 17 de setembro de 2021
Resultado Final e Homologação de Matrículas (ampla concorrência e cotas) 17 de setembro de 2021 

Matrículas

O candidato que enviar toda documentação exigida(ampla concorrência
estará automa�camente matriculado, desde que esteja dentro do n
heteroiden�ficação(para candidatos autodeclarados pretos e pardos), d
candidatos comporão lista de espera.

Previsão de Início das aulas Final do mês de setembro (data será publicada posteriormente)
Caso não sejam preenchidas todas as vagas, poderão ocorrer outras chamadas

 

 

LEIA-SE:

 

 

ETAPA(S) PERÍODO(S)
Publicação do Edital do Processo Sele�vo 17 de agosto de 2021
Impugnação contra o edital 18 de agosto de 2021
Resultado contra impugnação do edital 19 de agosto de 2021
Período da Pré-Matrícula 19 de agosto de 2021 a 01 de setembro de 2021 às 17 horas
Resultado Preliminar da pré-matrícula (ampla concorrência e cotas) 08 de setembro de 2021
Interposição de recursos Contra o Resultado Preliminar 09 de setembro de 2021
Resultado dos recursos ao resultado preliminar 10 de setembro de 2021
Período de convocação para procedimento de heteroiden�ficação (ítem 11) 10 de setembro de 2021
Período de realização do procedimento de heteroiden�ficação (ítem 11) 13 e 14 de setembro de 2021
Resultado preliminar do procedimento de heteroiden�ficação 15 de setembro de 2021
Interposição de recurso contra o resultado preliminar do procedimento de heteroiden�ficação 16 de setembro de 2021
Resultado dos recursos ao procedimento de heteroiden�ficação 17 de setembro de 2021
Resultado final do procedimento de heteroiden�ficação 17 de setembro de 2021
Resultado Final e Homologação de Matrículas (ampla concorrência e cotas) 17 de setembro de 2021 

Matrículas

O candidato que enviar toda documentação exigida(ampla concorrência
estará automa�camente matriculado, desde que esteja dentro do n
heteroiden�ficação(para candidatos autodeclarados pretos e pardos), d
candidatos comporão lista de espera.
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Previsão de Início das aulas Final do mês de setembro (data será publicada posteriormente)
Caso não sejam preenchidas todas as vagas, poderão ocorrer outras chamadas

 

Os demais itens do edital nº 287/2021 permanecem inalterados.

 

Diaman�na, 30 de agosto de 2021.

 

 

assinado eletronicamente
Júnio Jáber

Diretor-geral 
IFNMG Campus Diaman�na

Portaria n.º 1.153/2020
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Junio Jaber, Diretor(a) Geral, em 30/08/2021, às 19:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0927731 e o código CRC AE971F34.

 

Referência: Processo nº 23833.000519/2021-23 SEI nº 0927731

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

