
Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais

IFSULDEMINAS - Campus Inconfidentes

RETIFICACAO Nº2/2022/CGAE-INC/DDE-INC/IFS/IFSULDEMINAS

5 de agosto de 2022 

RETIFICAÇÃO Nº 03 DE EDITAL 03/2022

Programa Moradia Estudantil

A Coordenação Geral de Assistência ao Educando – CGAE publica retificação número 03 do edital 03/2022 
alterando os itens 3 (Do número de vagas) e 6 (Do Cronograma da seleção) do Edital 03/2022 do 
processo seletivo para concessão de vagas no Programa Moradia Estudantil aos acadêmicos de graduação 
regularmente matriculados neste campus.

ONDE SE LÊ:

3. DO NÚMERO DE VAGAS

3.1. Serão disponibilizados 12 apartamentos, totalizando 96 (noventa e seis) vagas, dessas, 12 já estão 
ocupadas como vagas permanentes, 65 preenchidas na primeira publicação deste edital e 19 disponíveis 
para esta retificação.

LEIA-SE:

3. DO NÚMERO DE VAGAS

3.1. Serão disponibilizados 12 apartamentos, totalizando 96 (noventa e seis) vagas, dessas, 12 já estão 
ocupadas como vagas permanentes, 64 preenchidas e 27 disponíveis para esta retificação.

ONDE SE LÊ:

6. DO CRONOGRAMA DA SELEÇÃO

6.1. As atividades da seleção ocorrerão de acordo com as seguintes datas, locais e horários para todos os 
estudantes que estejam devidamente matriculados, da seguinte forma:

Atividade Datas Local

Publicação do Edital 30 de março Site do campus

Inscrição dos 
estudantes

30 de março à 08 de 
abril 

Formulário eletrônico 

https://forms.gle/K6zm4f82wS2VXFS47

Análise dos documentos 08 à 15 de abril Serviço Social



Convocação para as 
entrevistas – Caso 
necessário

Conforme demanda Será publicado no site do campus 

Entrevistas com os 
candidatos

Conforme demanda

Resultado Parcial 15 de abril Site do Campus

Solicitação de Recurso 02 dias após divulgação 
do resultado

Formulário eletrônico 
https://forms.gle/M6rgrvW1p1ZBh2Pn9 

Resultado final 18 de abril Site do Campus 

Assinatura do Termo de 
Compromisso e ocupação 
da vaga no alojamento

Até 10 dias após a 
divulgação do resultado 
final

CGAE

LEIA-SE:

6. DO CRONOGRAMA DA SELEÇÃO

6.1. As atividades da seleção ocorrerão de acordo com as seguintes datas, locais e horários para todos os 
estudantes que estejam devidamente matriculados, da seguinte forma:

Atividade Datas Local

Publicação do Edital 08 de agosto Site do campus

Inscrição dos estudantes 08 de agosto a 30 de 
novembro

Formulário eletrônico 

https://forms.gle/nJ2tRtDEJ7yHY3Qm9 

Análise dos documentos Conforme demanda 
apresentada

Serviço Social

Convocação para as 
entrevistas – Caso 
necessário

Será realizada com prazo 
de 48h da data de 
convocação

Via e-mail institucional

Entrevistas com os 
candidatos

Conforme informação via 
e-mail institucional

Sala do Serviço Social

Resultado Parcial Imediatamente após o 
término da análise 

Via e-mail institucional

Solicitação de Recurso 2 dias após o envio do e-
mail informando o 
resultado

Formulário eletrônico 
https://forms.gle/45A4HywXS8R8a87K7 
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