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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí 

Coordenadoria de Assuntos Institucionais, Comunicação e Eventos 
Gerência de Gabinete

 Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - Caixa Postal 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG
37 3431 4966  - www.ifmg.edu.br

EDITAL 18/2022
Dispõe sobre o Processo Seletivo de Vagas Remanescentes dos editais SISU 64/2021 e IFMG

61/2021 para cursos de Graduação do IFMG-Campus Bambuí.
 

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE MINAS GERAIS (IFMG) – CAMPUS BAMBUÍ, nomeado pela Portaria IFMG nº 1172 de
20/09/2019, publicada no DOU de 23/09/2019, Seção 2, pág.29, 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 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, considerando a Lei 8745/1993 e o Decreto 7.485/2011,
a Instrução Normativa n. 19/2020, e considerando o quantitativo de vagas para cursos de GRADUAÇÃO
dos editais SISU 64/2021 e IFMG 61/2021 do Campus Bambuí, RESOLVE tornar público o processo
seletivo para o preenchimento destas vagas conforme o que se segue:
 

1. Tornar público o lançamento do presente Edital e faz saber aos interessados que estarão abertas as
inscrições para as VAGAS REMANESCENTES para cursos de GRADUAÇÃO dos editais SISU
64/2021 e IFMG 61/2021 do IFMG-Campus Bambuí. 

2. Os cursos e as vagas estarão disponíveis no sítio http://www.bambui.ifmg.edu.br a partir do dia
08/04/2022. A relação de cursos e vagas poderá ser atualizada pela Diretoria de Ensino até o fim do
processo seletivo. 

3. Cada candidato poderá optar por até 2 cursos no ato da inscrição. A segunda opção de curso é para
situações onde o candidato não foi classificado na primeira opção. Nesses casos, será feita a
classificação levando em conta a segunda opção do candidato para preenchimento das vagas não
preenchidas pelas primeiras opções dos demais candidatos. No ato da matrícula ele deverá escolher
apenas um curso. 

4. O candidato deverá realizar sua inscrição através do envio do formulário online disponível no link
(https://forms.gle/f9Vh4tPuji8JxvCX7) entre os dias 08/04/2022 a 24/04/2022 .

5. Os requisitos para inscrição são: 

    5.1 Ter o Ensino Médio ou equivalente concluído até o dia da matrícula; 
    5.2 Ter feito umas das cinco últimas provas do ENEM (2017 a 2021). 
    5.3 Não ter obtido nota zero na redação da respectiva edição do Enem que será utilizada para
classificação.
   5.4 No ato do envio do formulário online, o candidato deverá ficar atento ao preenchimento dos campos
obrigatórios e envio do documento oficial com foto. Os documentos enviados devem estar completamente
legíveis.
 
A classificação dará prioridade a: 

Boletim de Serviço Eletrônico em 08/04/2022 
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1. Aqueles que se inscreveram no Processo Seletivo dos editais SISU 64/2021 e IFMG 61/2021. 
2. Aqueles que tenham feito as edições mais recentes do Enem. A ordem de prioridade será o Enem

2021 primeiro e por último a edição de 2017. 
3. O resultado preliminar será divulgado no dia 26/04/2022, no site do IFMG-Campus Bambuí

(www.bambuí.ifmg.edu.br). 
4. É facultado aos candidatos a interposição de pedido de reconsideração, através de recurso, do

resultado preliminar. Os pedidos de recursos serão recebidos no dia 27/04 exclusivamente de forma
eletrônica através de link, que será disponibilizado juntamente com o resultado preliminar.

5. O resultado final será divulgado no dia 29/04/2022, no site do IFMG-Campus Bambuí
6. Serão feitas as convocações necessárias, dentre os candidatos habilitados, no caso de existência de

vagas.
7. A matrícula será realizada entre os dias  30/04 a 05/05, de forma online, exclusivamente através do

envio dos formulários disponibilizados.
8. A documentação exigida no ato da matrícula encontra-se no anexo I ao fim deste documento.
9. O resultado obtido na classificação final é definitivo, não cabendo recurso de qualquer natureza e é

válido, exclusivamente, para o ingresso no primeiro semestre do ano letivo de 2022.
10. É vedada a participação neste processo seletivo de candidatos que já estejam matriculados em algum

curso de graduação do IFMG-Campus Bambuí.
11. Dúvidas sobre o Processo Seletivo deverão ser enviadas para o e-mail

(secretaria_superior.bambui@ifmg.edu.br).
12. Os casos omissos serão decididos pela Diretoria de Ensino do IFMG-Campus Bambuí.

 
ANEXO I 

Documentação Exigida para Matrícula – Curso Superior 
 

O candidato deverá apresentar os seguintes documentos para a matrícula: 

Uma foto recente 3x4; 
CPF próprio; 
Carteira de Identidade (RG), preferencialmente, ou Carteira de Trabalho ou Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) ou Carteira Profissional ou Passaporte. Em qualquer caso, é obrigatória a
apresentação de um documento oficial que contenha os dados do RG (número, órgão expedidor,
unidade da federação). Caso o candidato seja menor de idade, a matrícula deverá ser realizada por
um responsável legal munido de documento oficial de identificação. 
Certificado militar para candidatos do sexo masculino com idade entre 18 a 45 anos. 
Certificado e Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental para os Cursos Técnicos
Integrados; Certificado e Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental e Certificado e
Histórico Escolar de conclusão do Ensino Médio para os Cursos Técnicos Subsequentes ou
Certificado e Histórico Escolar de conclusão do Ensino Médio para Cursos de Graduação, conforme
o caso. 
Caso não tenha os documentos solicitados acima, anexar a Declaração de Conclusão do Ensino
Fundamental ou Médio, conforme o caso, ou equivalente, sendo que, no prazo máximo de trinta
dias, o candidato deverá anexar o Histórico Escolar nas condições citadas, ou seja, sem
dependência. Para os candidatos selecionados por reserva de vagas, na declaração também deve
constar que o candidato cursou todo o ensino fundamental ou Médio, conforme o caso, ou
equivalente, em escola pública. Caso o candidato apresente declaração que não conste as
informações solicitadas, o mesmo deverá substituir a declaração apresentada por outra, contendo as

mailto:secretaria_superior.bambui@ifmg.edu.br
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informações solicitadas em até 5 (cinco) dias úteis após sua matrícula sob pena de, caso não
promova a substituição, a mesma ser cancelada.  

 
OBSERVAÇÕES: 

Perderá o direito à vaga o candidato que deixar de apresentar, no prazo fixado para matrícula,
quaisquer dos documentos de matrícula; 
É vedado o trancamento de matrícula para discentes ingressantes no primeiro período letivo do
curso, seja parcial ou total, exceto nos casos de serviço militar e por motivos de saúde comprovados
através de atestado médico. (Art. 45, inciso VI da Resolução nº 030 de 14 de dezembro de 2016);
Conforme legislação vigente, é vedada a ocupação, na condição de estudante, simultaneamente, de 2
(duas) vagas em curso de graduação, no mesmo curso ou em cursos diferentes, em uma ou mais
instituições públicas de ensino superior em todo o território nacional. No âmbito do IFMG, serão
permitidas matrículas simultâneas em cursos de níveis diferentes, observados os requisitos de
admissão (Art. 21 da Resolução nº 30/2016). 
Quando o candidato for menor de 18 anos, o requerimento de matrícula somente poderá ser assinado
pelos pais ou responsáveis legais, com apresentação de documentação comprobatória e fotocópia
legível do documento de identidade.

 
Bambuí, 08 de abril de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira, Diretor(a) Geral, em 08/04/2022,
às 10:09, 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 1155510 e o código CRC C0AA1ED4.
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