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ONDE SE LÊ  
 
8.5 A entrevista acontecerá a partir do dia 02.12.2020.  

 
8.5.1 A Entrevista para vaga ofertada pela Reitoria “ Coordenadoria de Legislação e             
Normas” e será realizada via plataforma meet, o link com o horário para a entrevista               
será encaminhado pela Reitoria no e-mail cadastrado no formulário pelo candidato. 
8.5.1.1 É de inteira responsabilidade do candidato a inserção dos dados enviados no              

formulário de inscrição, sendo seu dever verificar a caixa de entrada/spam do e-mail             
fornecido, para acessar ao link da entrevista. 
8.5.1.2 É indispensável que o candidato disponha de webcam e áudio no dispositivo              

eletrônico a ser utilizado para a realização da entrevista.  
8.5.1.3 É de inteira responsabilidade do candidato providenciar o acesso à internet e              

às tecnologias necessárias para participar da entrevista no horário previamente          
agendado. 
8.5.1.4 O IFSULDEMINAS não se responsabiliza caso ocorram restrições nas falhas de             

comunicação dos dispositivos eletrônicos dos candidatos, decorrentes de        
circunstâncias externas, como: falta de energia elétrica, queda de sinal de internet,            
entre outros que venham impactar a realização da entrevista no horário agendado. 

8.5.1.5 Os casos de não possibilidade de acesso, desde que devidamente            
comprovados, devem ser reportados pelo e-mail: para vagas da reitoria enviar para            
estagios@ifsuldeminas.edu.br ou legislacao@ifsuldeminas.edu.br para análise e      
deferimento de novo horário antes da data prevista para a publicação do resultado. 
8.5.2 A Entrevista para as vagas ofertada pela Reitoria - Diretoria de Inovação             
Tecnológica e Empreendedorismo,   e será realizada de forma presencial. 

 
 

LEIA- SE  
 

8.5 A entrevista acontecerá a partir do dia 02.12.2020.  
 

8.5.1 A Entrevista para as vagas da “Diretoria de Inovação Tecnológica e            
Empreendedorismo, Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (DPPG) e         
Procuradoria Federal” ofertadas pela reitoria  serão  realizadas de forma presencial. 
 
8.5.2 A Entrevista para vaga ofertada pela Reitoria “ Coordenadoria de Legislação e             
Normas” e será realizada via plataforma meet, o link com o horário para a entrevista               
será encaminhado pela Reitoria no e-mail cadastrado no formulário pelo candidato. 
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8.5.2.1 É de inteira responsabilidade do candidato a inserção dos dados enviados no              
formulário de inscrição, sendo seu dever verificar a caixa de entrada/spam do e-mail             
fornecido, para acessar ao link da entrevista. 
8.5.2.2 É indispensável que o candidato disponha de webcam e áudio no dispositivo              

eletrônico a ser utilizado para a realização da entrevista.  
8.5.2.3 É de inteira responsabilidade do candidato providenciar o acesso à internet e              

às tecnologias necessárias para participar da entrevista no horário previamente          
agendado. 
8.5.2.4 O IFSULDEMINAS não se responsabiliza caso ocorram restrições nas falhas de             

comunicação dos dispositivos eletrônicos dos candidatos, decorrentes de        
circunstâncias externas, como: falta de energia elétrica, queda de sinal de internet,            
entre outros que venham impactar a realização da entrevista no horário agendado. 

8.5.2.5 Os casos de não possibilidade de acesso, desde que devidamente            
comprovados, devem ser reportados pelo e-mail: para vagas da reitoria enviar para            
estagios@ifsuldeminas.edu.br ou legislacao@ifsuldeminas.edu.br para análise e      
deferimento de novo horário antes da data prevista para a publicação do resultado. 
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