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RETIFICAÇÃO 
 
 
Onde se lê: 
 
7.5 A entrevista acontecerá via online no dia 10.06.2020.  
7.5.1 O link com o horário para a entrevista será encaminhado pela Assessoria             
Internacional no e-mail cadastrado no formulário pelo candidato.  
7.5.2 Para a entrevista será necessário que o candidato possua áudio e webcam no              
computador ou smartphone.  
 
 
Leia-se 
 
7.5 A entrevista acontecerá via online no dia 10.06.2020.  
7.5.1 O link com o horário para a entrevista será encaminhado pela Assessoria             
Internacional no e-mail cadastrado no formulário de inscrição  pelo candidato. 
7.5.2 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. 
7.5.3 É indispensável que o candidato disponha de webcam e áudio no dispositivo             
eletrônico a ser utilizado para a realização da entrevista. 
 
 
Onde se lê: 
 
7.7 Os candidatos selecionados deverão comparecer ao Departamento de Estágios          
e Egressos dos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de              
Minas Gerais (Reitoria) às 9 horas do dia 15.06.2020 munido dos documentos            
especificados no item 7.9, onde o estágio terá início a parAr do dia 22.06.2020, em               
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conformidade com a necessidade do setor solicitante. 
 
 
Leia-se: 
 
7.7 O candidato selecionado para a vaga ofertada neste Edital deverá comparecer            
ao Departamento de Estágios e Egressos do Instituto Federal de Educação, Ciência            
e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (Reitoria) às 09 horas do dia 15.06.2020              
munido dos documentos especificados no item 7.9, sendo que o estágio terá início a              
partir do dia 22.06.2020, em conformidade com a necessidade do setor solicitante. 
 
7.7.1 Os demais classificados poderão ser convocados, conforme dispõe o item 7.8,            
na hipótese de existência de novas vagas, os quais serão convocados por ordem de              
classificação respectivamente, através do e-mail e ou contato telefônico inserido no           
formulário de inscrição.  
 
 
 
 
 
 
 


