EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROJETO DE EXTENSÃO
CURSO “ESCOLA RESPONSÁVEL – ESPAÇO EDUCADOR SUSTENTÁVEL” – 2018
O Grupo de Pesquisa em Planejamento e Gestão de Áreas Naturais Protegidas do Instituto
Federal do Sudeste de Minas Gerais e a Organização Não Governamental Grupo Brasil Verde
tornam público retificação do edital de seleção para o curso “Escola responsável – espaço
educador sustentável”.

Onde se lê: CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO
ETAPAS

DATAS

Divulgação do edital

14 de maio de 2018

Início das inscrições

14 de maio de 2018

Término das inscrições

06 de junho de 2018

Seleção dos candidatos

07 e 08 de junho de 2018

Divulgação do resultado

08 de junho de 2018

Matrícula e aula inaugural

15 de junho de 2018

Lê-se: CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO

ETAPAS

DATAS

Divulgação do edital

14 de maio de 2018

Início das inscrições

14 de maio de 2018

Término das inscrições

21 de junho de 2018

Seleção dos candidatos

22 e 23 de junho de 2018

Divulgação do resultado

24 de junho de 2018

Matrícula e aula inaugural

29 de junho de 2018

Onde se lê: 3.2 O prazo de inscrições inicia-se no dia 14 de maio de 2018 e encerra-se
no dia 06 de junho de 2018, lê-se: o prazo de inscrições inicia-se no dia 14 de maio de
2018 e encerra-se no dia 21 de junho de 2018.
Onde se lê: 7.2.1 A aula inaugural acontecerá no dia quinze de junho das dezenove às
vinte e duas horas; lê-se: A aula inaugural acontecerá no dia vinte e nove de junho das
dezenove às vinte e duas horas.
Onde se lê 7.2.2 : As demais aulas acontecerão nos dias dezesseis de junho, trinta de
junho, vinte e cinco de agosto, vinte e nove de setembro, vinte e sete de outubro e vinte
e quatro de novembro, sempre das oito horas às onze horas e trinta minutos e das treze
horas às dezesseis horas e trinta minutos; lê se : As demais aulas acontecerão nos dias
trinta de junho, sete de julho, vinte e cinco de agosto, vinte e nove de setembro, vinte e
sete de outubro e vinte e quatro de novembro, sempre das oito horas às onze horas e
trinta minutos e das treze horas às dezesseis horas e trinta minutos;
Onde se lê: 8.1 Os cinquenta candidatos classificados para o curso serão convocados via
e-mail a partir do dia oito de junho e deverão confirmar a sua participação no curso até
o dia doze de junho pelo e-mail escolaresponsavel@grupobrasilverde.org.br; lê-se: Os
cinquenta candidatos classificados para o curso serão convocados via e-mail a partir do
dia vinte e quatro de junho e deverão confirmar a sua participação no curso até o dia
vinte e sete pelo e-mail ; escolaresponsavel@grupobrasilverde.org.br .
Onde se lê: 8.2 Os candidatos que não confirmarem a sua participação no curso até o dia
doze de junho perderão automaticamente o direito a vaga, sendo convocado o candidato
seguinte até que se completem as vagas; lê se: Os candidatos que não confirmarem a sua
participação no curso até o dia vinte e sete de junho perderão automaticamente o direito
a vaga, sendo convocado o candidato seguinte até que se completem as vagas.
Onde se lê: 8.3 As matrículas serão realizadas no dia 15 de junho às dezenove horas no
auditório I na sede do Campus Barbacena do Instituto Federal do Sudeste de Minas
Gerais, durante a aula inaugural, por meio da apresentação de documento com foto; lê
se: As matrículas serão realizadas no dia 29 de junho às dezenove horas no auditório I
na sede do Campus Barbacena do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, durante
a aula inaugural, por meio da apresentação de documento com foto.

Barbacena, 29 de maio de 2018.
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