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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Ins�tuto Federal do Norte de Minas Gerais - Reitoria
EDITAL Nº. 135, DE 25 DE MAIO DE 2022

 
PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº. 135, DE 25 DE MAIO DE 2022

 

A REITORA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS,
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto Presidencial de 4 de dezembro de 2020,
publicado no Diário Oficial da União de 7 de dezembro de 2020, resolve:

 

 

Onde se lê:

 

5.2-O prazo máximo de execução de cada proposta selecionada é de até 6(seis)meses,
compreendendo, em tese, o período de agosto de 2021 a janeiro de 2022, podendo sofrer alterações
conforme o progresso do processo de seleção das propostas e/ou restrições/ con�ngenciamento
orçamentário.

 

Leia-se:

 

5.2-O prazo máximo de execução de cada proposta selecionada é de até 6(seis)meses,
compreendendo, em tese, o período de agosto de 2022 a janeiro de 2023, podendo sofrer alterações
conforme o progresso do processo de seleção das propostas e/ou restrições/ con�ngenciamento
orçamentário.

 

 

Onde se lê:

 

6.3-CRONOGRAMA

 

Período/Data Etapa
25/05/2022 Publicação do Edital

25/05/22 a 20/06/2022 Período para submissão da proposta
21/06/2022 Homologação das inscrições
23/06/2022 Divulgação do resultado parcial fase I

23/06/22 a 25/06/2022 Interposição de recursos
28/06/2022 Divulgação do resultado final da submissão das propostas
30/06/2022 Apresentação do Pitch
02/07/2022 Divulgação do resultado parcial fase II
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03/07/2022 Interposição de recursos
04/07/2022 Divulgação do resultado final
06/07/2022 Assinatura dos Termos de Compromissos dos bolsistas
07/07/2022 Início das a�vidades

 
 
 

Leia-se:

 

6.3-CRONOGRAMA:

 

Período/Data Etapa
25/05/2022 Publicação do Edital

26/05/2022 a 27/05/2022 Recurso contra o edital  endereçado a PROEXC/PROPPI no e-
mail: ifempreendedor@ifnmg.edu.br, Proex@ifnmg.edu.br

31/05/2022 Resultado contra o recurso
01/06/2022 a 27/06/2022 Período para submissão da proposta

28/06/2022 Homologação das inscrições
29/06/2022 Divulgação do resultado parcial fase I
30/06/2022 Interposição de recursos quanto a fase I
05/07/2022 Divulgação do resultado final da submissão das propostas
06/07/2022 Apresentação do Pitch

07/07/2022 a 08/07/2022 Divulgação do resultado parcial fase II
11/07/2022 Interposição de recursos quanto a fase II
13/07/2022 Divulgação do resultado final
14/07/2022 Assinatura dos Termos de Compromissos dos bolsistas
18/07/2022 Início das a�vidades

 

Onde se lê:

 

9.1- As inscrições e submissões dos projetos de Empresa Júnior deverão ser realizadas no
período de 25/05/2022 a 20/06/2022, em conformidade com os prazos estabelecidos Cronograma do
Edital e deverão ser encaminhadas pelo(a) servidor(a) docente coordenador(a) local/professor(a)-
orientador(a) para o e-mail ifempreendedor@ifnmg.edu.br , sob o �tulo "Inscrição Empresa Júnior",
mediante o envio dos seguintes documentos, no formato PDF:

 

Leia-se:

 

9.1- As inscrições e submissões dos projetos de Empresa Júnior deverão ser realizadas no
período de 01/06/2022 a 27/06/2022 , em conformidade com os prazos estabelecidos Cronograma do
Edital e deverão ser encaminhadas pelo(a) servidor(a) docente coordenador(a) local/professor(a)-
orientador(a) para o e-mail ifempreendedor@ifnmg.edu.br , sob o �tulo "Inscrição Empresa Júnior",
mediante o envio dos seguintes documentos, no formato PDF:
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Joaquina Aparecida Nobre da Silva
Reitoria do IFNMG

Ass.eletrônica
 

____________________________
[1]

Documento assinado eletronicamente por Joaquina Aparecida Nobre da Silva, Reitor(a), em
26/05/2022, às 16:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1212494 e
o código CRC D242978B.

 

Referência: Processo nº 23414.003473/2022-16 SEI nº 1212494

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

