
 

 
 

 

1º RETIFICAÇÃO DO EDITAL N.º 38/2019 

 

Seleção de estagiários para a empresa júnior IFEAC Agrimensura e 

Cartografia, sediada na Incubadora de Empresas de Base Mista – INCETEC do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul de Minas – Campus 

Inconfidentes. 

 
 

 

 1. No item 1.2, ONDE SE LÊ: 

 

1.2. Os alunos que não são Membros Certificados da empresa IFEAC Agrimensura e 

Cartografia, devem realizar a filiação até a data 27/06/2019 e até as 17h na empresa 

júnior IFEAC Agrimensura e Cartografia para que possam se inscrever. 

 

 

 LEIA-SE: 

 

1.2. Os alunos que não são Membros Certificados da empresa IFEAC Agrimensura e 

Cartografia, devem realizar a filiação até a data 24/07/2019 e até as 17h na empresa 

júnior IFEAC Agrimensura e Cartografia para que possam se inscrever. 

 

 

2. No item 1.4, ONDE SE LÊ: 

 

1.4. As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 19/06/2019 até o dia 27/06/2019 até 

as 23h59min. As inscrições serão feitas por e-mail, é obrigatório enviar os documentos 

conforme item 1.5 e a ficha de inscrição conforme Anexo I para o e-mail: 

ifeac.suldeminas@hotmail.com. 

 

LEIA-SE: 

 

1.4. As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 19/06/2019 até o dia 24/07/2019 até 

as 23h59min. As inscrições serão feitas por e-mail, é obrigatório enviar os documentos 

conforme item 1.5 e a ficha de inscrição conforme Anexo I para o e-mail: 

ifeac.suldeminas@hotmail.com. 

 

 

3. No item 2.1, ONDE SE LÊ: 

 

2.1. Após a verificação da conformidade da documentação descrita no item 1.5 será 

divulgada no site do IFSULDEMINAS – Campus Inconfidentes e na Incubadora de 

Empresas de Base Mista (INCETEC) a lista dos candidatos regularmente inscritos que 
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deverão comparecer no dia 01/07/2019, a partir das 17h, na Incubadora de Empresas de 

Base Mista – INCETEC para a realização de entrevista, tendo caráter classificatório. 

 

LEIA-SE: 

 

2.1. Após a verificação da conformidade da documentação descrita no item 1.5 será 

divulgada no site do IFSULDEMINAS – Campus Inconfidentes e na Incubadora de 

Empresas de Base Mista (INCETEC) a lista dos candidatos regularmente inscritos que 

deverão comparecer no dia 25/07/2019, a partir das 17h, na Incubadora de Empresas de 

Base Mista – INCETEC para a realização de entrevista, tendo caráter classificatório. 

 

4. No item 3.1, ONDE SE LÊ: 

 

3.1. O resultado da seleção será publicado a partir do dia 02/07/2019 no site do 

IFSULDEMINAS – Campus Inconfidentes, no endereço eletrônico: 

http://www.ifs.ifsuldeminas.edu.br/ e também afixado no hall de entrada da Incubadora 

de Empresas de Base Mista – INCETEC. 

 

 

LEIA-SE: 

 

3.1. O resultado da seleção será publicado a partir do dia 26/07/2019 no site do 

IFSULDEMINAS – Campus Inconfidentes, no endereço eletrônico: 

http://www.ifs.ifsuldeminas.edu.br/ e também no site da IFEAC, no seguinte endereço 

eletrônico: https://ifeacsuldeminas.wixsite.com/ifeac/editais. 

 

Os demais itens e subitens citados no Edital permanecem inalterados. 

 

Inconfidentes, 01 de julho de 2019. 
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