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Complementação para ocupação de vagas remanescentes

Tendo em vista que o quantitativo atual de vagas remanescentes do polo Inconfidentes (relativas
ao 2º Período) é menor que o quantitativo de candidatos(as) inscritos(as) para o período, naquele
polo, o Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, no
uso de suas atribuições legais, resolve possibilitar aos(às) candidatos(as) excedentes dos polos
Machado e Muzambinho, caso seja de interesse dos(as) mesmos(as), pleitear a ocupação de
quatro (4) vagas remanescentes no 2º período, no polo Inconfidentes.

1. Do preenchimento das vagas excedentes do polo Inconfidentes:

1.1 Os(as) candidatos(as) já inscritos(as), classificados(as) na lista de espera dos polos Machado
e Muzambinho, e que tenham interesse em assumir uma das vagas no polo Inconfidentes
deverão manifestar interesse até as 13h do dia 05/08/21.

1.2 A manifestação de interesse dos(as) candidatos(as) deverá ser realizada enviando-se
mensagem de e-mail para o endereço pedagogiaead@muz.ifsuldeminas.edu.br inserindo-se o
seguinte texto:

Eu, nome completo, CPF xxx, venho por meio deste manifestar interesse em assumir uma
das vagas ociosas do 2º período no Polo Inconfidentes.

1.3 Caso o número de interessados(as) seja maior que o número de vagas disponíveis, serão
utilizados, para classificação dos(as) candidatos(as), os mesmos critérios definidos no Edital
117 de 08 de julho de 2021:

Critérios de Classificação

- Maior Compatibilidade Curricular: número de disciplinas cursadas passíveis de serem
aproveitadas.

Critérios de Desempate

I - Curso de origem é Licenciatura (preferencial) ou Bacharelado;
II - Maior CoRA – Coeficiente de Rendimento Acadêmico ou média geral das disciplinas
cursadas;
III - Candidato(a) com maior idade.

1.4 Os(as) candidatos(as) selecionados(as) para assumirem as vagas no polo Inconfidentes
serão convocados(as), por e-mail, a realizar a matrícula no dia 06/08/21, obedecendo-se os
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documentos exigidos no Edital.

1.5 Aos(às) candidatos(as) não selecionados(as) reserva-se o direito de permanecerem na lista
de espera dos respectivos polos para os quais se inscreveram originalmente.

Pouso Alegre, 02 de agosto de 2021.
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