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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 16/09/2021 | Edição: 176 | Seção: 3 | Página: 63

Órgão: Ministério da Educação/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais

EDITAL CONCURSO PÚBLICO RETIFICAÇÃO Nº 5 DO EDITAL Nº 44/2021

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS,

no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto da Instituição, republicado com alterações no

Diário Oficial da União do dia 08/05/2018, Seção 1, Páginas 09 e 10, e pelo Decreto de 17 de setembro de

2019, publicado no DOU de 18 de setembro de 2019 Seção 2, página 01; resolve:

RETIFICAR o edital nº 44 de 27 de julho de 2021, publicado no Diário Oficial da União - seção 3,

edição 144 no dia 02/08/2021, que rege o Concurso Público de Provas, destinado à seleção de

candidatos para provimento de cargo público da Carreira de Técnico Administrativo em Educação do

quadro de pessoal permanente do IFMG, de acordo com o que se segue:

Onde se lê:

3.1.1. Somente serão admitidas inscrições via Internet, no endereço eletrônico do IFMG,

www.ifmg.edu.br, no período de 09/08/2021 a 15/09/2021, considerando o horário oficial de Brasília/DF.

Após esse período, o sistema travará automaticamente, não sendo permitidas novas inscrições.

Leia-se:

3.1.1. Somente serão admitidas inscrições via Internet, no endereço eletrônico do IFMG,

www.ifmg.edu.br, no período de 09/08/2021 a 19/09/2021, considerando o horário oficial de Brasília/DF.

Após esse período, o sistema travará automaticamente, não sendo permitidas novas inscrições.

Onde se lê:

3.5. O pagamento da taxa de inscrição será realizado por meio de GRU Simples (Guia de

Recolhimento da União), gerada após preenchimento da inscrição e o pagamento somente poderá ser

realizado no Banco do Brasil, impreterivelmente, até o dia 16/09/2021, no valor de R$ 90,00 (noventa

reais) - nível médio.

Leia-se:

3.5. O pagamento da taxa de inscrição será realizado por meio de GRU Simples (Guia de

Recolhimento da União), gerada após preenchimento da inscrição e o pagamento somente poderá ser

realizado no Banco do Brasil, impreterivelmente, até o dia 20/09/2021, no valor de R$ 90,00 (noventa

reais) - nível médio.

Em 15 de setembro de 2021

KLEBER GONÇALVES GLÓRIA

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


