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EDITAL 14/2023
Dispõe sobre o 3º Processo Seletivo de Vagas Remanescentes do Exame de Seleção 2023.1 para Cursos

Técnicos do IFMG - Campus Bambuí.

 

O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS (IFMG) – CAMPUS BAMBUÍ, nomeado pela Portaria 25 de
13/03/2023 publicada no DOU de 15/03/2023, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria
IFMG nº 475, de 06 de abril de 2016, publicada no DOU de 15 de abril de 2016, Seção 2, pág.17,
retificada pela Portaria IFMG nº 805, de 04 de julho de 2016, publicada no DOU de 06 de julho de 2016,
Seção 2, pág. 22, e pela Portaria IFMG nº 1078 de 27 de setembro de 2016, publicada no DOU de 04 de
outubro de 2016, Seção 2, pág. 20, RESOLVE tornar público que estão abertas as inscrições para as
vagas remanescentes do Edital 54/2022 Processo Seletivo 2023.1 para os Cursos Técnicos do IFMG -
Campus Bambuí, conforme o que se segue:

 

Dos Cursos, vagas disponíveis e requisitos para inscrição:

Modalidade Curso Turno Duração Nº de
vagas Requisito

Integrado ao
Ensino Médio

Técnico em
Eletromecânica Integral 3 anos 8

Ter concluído o Ensino
Fundamental até a data da
inscrição.

Técnico em
Meio Ambiente Integral 3 anos 6

Ter concluído o Ensino
Fundamental até a data da
inscrição.

Técnico em
Administração Integral 3 anos CR

Ter concluído o Ensino
Fundamental até a data da
inscrição.

Técnico em
Agropecuária Integral 3 anos CR

Ter concluído o Ensino
Fundamental até a data da
inscrição.

Técnico em
Biotecnologia Integral 3 anos CR

Ter concluído o Ensino
Fundamental até a data da
inscrição.
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Técnico em
Informática Integral 3 anos CR

Ter concluído o Ensino
Fundamental até a data da
inscrição.

Subsequente Técnico em
Agropecuária Integral 3

semestres 3 Ter concluído o Ensino Médio
até a data da inscrição.

Modalidade Curso Turno Duração Nº de
vagas Requisito

 

1. A inscrição deve ser realizada em duas etapas:

    1.1 Pré-cadastro através do formulário online https://forms.gle/oLrSJsRexnUrzFU57

   1.2 O candidato receberá por e-mail instruções para acesso ao Sistema de Matrículas, onde deverá
anexar a documentação listada no Item 3 e enviar solicitação de matrícula;

2. A inscrição deve ser feita de 16 a 17 de março de 2023;

3. O candidato deverá enviar os seguintes documentos para a inscrição:

Uma foto 3x4;

CPF próprio;

Documento de Identidade;

Histórico escolar; *Caso não tenha o Histórico, o candidato deve apresentar a Declaração de
Conclusão do Ensino Fundamental (para os cursos integrados) ou Ensino Médio (para o curso
subsequente);

Certificado de alistamento militar para candidatos do sexo masculino maiores de 18 anos;

Documento de identidade do responsável para candidatos menores de 18 anos;

Autorização para reprodução e divulgação de imagem e voz:

Se menor de 18 anos ANEXO IV https://docs.google.com/document/d/11gVPTmX-
zS2pq110h0Dw78ylnXd9q7U6

Se maior de 18 anos ANEXO V https://docs.google.com/document/d/16tkHlF2yRZyPMLB-
deb5KBVHVevjCADz

4. Inscrições incompletas, com documentação inválida ou ilegível serão indeferidas;

5. A análise da inscrição e a classificação dos candidatos serão realizadas por comissão própria;

6. A classificação se dará pela ordem de inscrição (sem pendências).

7. O resultado será divulgado no dia 22 de março de 2023 no site bambui.ifmg.edu.br.

8. Serão feitas tantas convocações quantas forem necessárias, no caso de existência de vagas, dentre os
candidatos habilitados.

9. As matrículas serão realizadas do dia 23 a 24 de março de 2023 mediante entrega das cópias dos
documentos do Item 3 no Registro Acadêmico dos Cursos Técnicos (SRACT) em envelope
identificado com nome e curso do candidato.

10. Perderá o direito à vaga o candidato que deixar de realizar matrícula no prazo fixado ou deixar de
apresentar quaisquer dos documentos necessários à inscrição.

11. O resultado obtido na classificação é definitivo, não cabendo recurso de qualquer natureza e é válido
exclusivamente para o ingresso no primeiro semestre letivo de 2023.

Edital 15 (1490423)         SEI 23209.000829/2023-76 / pg. 2

https://forms.gle/oLrSJsRexnUrzFU57
https://sei.ifmg.edu.br/sei/matricula.ifmg.edu.br
https://docs.google.com/document/d/11gVPTmX-zS2pq110h0Dw78ylnXd9q7U6
https://docs.google.com/document/d/16tkHlF2yRZyPMLB-deb5KBVHVevjCADz
https://sei.ifmg.edu.br/sei/bambui.ifmg.edu.br


12. É vedada a ocupação, simultaneamente, de 2 (duas) vagas em curso técnico de nível médio, no
mesmo curso ou em cursos diferentes, em uma ou mais instituições públicas de ensino em todo o
território nacional.

13. No âmbito do IFMG, serão permitidas matrículas simultâneas em cursos de níveis diferentes,
observados os requisitos de admissão.

14. Dúvidas poderão ser encaminhadas pelo WhatsApp 37 34315400.

15. Casos omissos serão decididos pela comissão.

 

Cronograma

O que Quando Onde

Inscrição De 16 a 17/03/2023
1º passo: https://forms.gle/oLrSJsRexnUrzFU57

2º passo: matricula.ifmg.edu.br

Resultado 22/03/2023 bambui.ifmg.edu.br

Matrícula 23 a 24/03/2023 Registro Acadêmico dos Cursos Técnicos do IFMG-
Bambuí

Início das
aulas

Integrados: Começaram dia
06/02/2023

Subsequentes: 20/03/2023
IFMG-Bambuí

 

 

Bambuí, 15 de março de 2023.

Documento assinado eletronicamente por Gabriel de Castro Jacques , Diretor(a) Geral Substituto(a),
em 15/03/2023, às 14:16, 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 1490423 e o código CRC 495D2B66.
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