
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS

Campus Bambuí
Diretoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação

Coordenação do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação para Relações Étnico-Raciais
 
 

 

Comunicado Nº 3/2022/CBA-COOR.PGERER/CBA-DPIPG/CBA-IFMG/IFMG

Bambuí, 08 de dezembro de 2022.

 

Manifestação por Ausência/Indeferimento na Lista de Inscritos e envio de comprovante de Taxa de
Apoio

 

 
A Comissão Especial de Organização do Processo Seletivo de Alunos Regulares do PGL-ERER 2023,
instituída pela Portaria IFMG/Bambuí no 261, de 27 de outubro de 2022, em conformidade com o Edital
40/2022 e considerando a instabilidade ocorrida no aplicativo do Banco do Brasil na data de 07 de
dezembro de 2022, INFORMA que os candidatos e as candidatas que tiveram a sua solicitação de inscrição
indeferida devido ao "documento do item 3.4.4 estar em inconformidade com o edital
40/2022", devem enviar para o e-mail poserer.bambui@ifmg.edu.br, até o dia 09 de dezembro, o
comprovante de pagamento da Taxa de Apoio do Processo Seletivo da Pós-graduação Lato Sensu em
Educação para Relações Étnico-raciais, turma 2023, do IFMG-Campus Bambuí. Não serão aceitos
comprovantes de agendamento.
Os demais candidatos e as demais candidatas com inscrições indeferidas ou que não estejam listados(as),
podem se manifestar em até 24h após a publicação do resultado através do e-mail poserer.bambui@ifmg.edu.br ,
conforme informado no item 3.13 do Edital 40/2022.
Na hipótese de não envio do comprovante ou de não manifestação de ausência na lista no prazo, o(a) candidato(a) será
excluído do processo seletivo.

Documento assinado eletronicamente por Samira dos Santos Ramos , Presidente, em 08/12/2022, às
14:44, 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 1402086 e o código CRC 3000A47C.
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