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RETIFICAÇÃO

No Edital nº 14 de 21.06.2012, publicado no DOU de 22.06.2012, Seção 3, página 53:

Onde se lê:
2.1 As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas através de preenchimento do formulário próprio 
de inscrição disponível no endereço eletrônico do instituto: www.ifsuldeminas.edu.br, no período de 
25 de junho de 2012 até 13 de julho de 2012. O formulário com a documentação do candidato 
deverá ser enviado via SEDEX ou entregue na Pró-Reitoria de Ensino do IFSULDEMINAS na data 
limite de postagem de 12 de junho de 2012. Endereço: Rua Ciomara Amaral de Paula, n°167 – 
Bairro Medicina, Pouso Alegre-MG, CEP: 37550-000. Não serão aceitas inscrições com data de 
postagem posterior a supracitada.

Leia-se:
2.1 As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas através de preenchimento do formulário próprio 
de inscrição disponível no endereço eletrônico do instituto: www.ifsuldeminas.edu.br, no período de 
25 de junho de 2012 até 13 de julho de 2012. O formulário com a documentação do candidato 
deverá ser enviado via SEDEX ou entregue na Pró-Reitoria de Ensino do IFSULDEMINAS na data 
limite de postagem de 13 de julho de 2012. Endereço: Rua Ciomara Amaral de Paula, n°167 – 
Bairro Medicina, Pouso Alegre-MG, CEP: 37550-000. Não serão aceitas inscrições com data de 
postagem posterior a supracitada.

Onde se lê:
2.5 – Entregar ou enviar via SEDEX o formulário preenchido com a documentação comprobatória 
de acordo com as especificações deste edital até a data limite de 13 de junho de 2012.

Leia-se:
2.5 – Entregar ou enviar via SEDEX o formulário preenchido com a documentação comprobatória 
de acordo com as especificações deste edital até a data limite de 13 de julho de 2012.

Pouso Alegre/MG, 27 de junho de 2012.


