
 

 
ATO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO 

MINAS GERAIS EM SUA EDIÇÃO DE 10/10/2013, PÁG.03 
 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO SEPLAG Nº 04/2013, DE 16 DE SETEMBRO DE 2013. 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL  
DE DIVERSOS ÓRGÃOS/ENTIDADES DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

AVISO N.º 01 
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) e o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) 
considerando as alterações efetuadas pela Retificação nº 02 ao Edital SEPLAG n.º 04/2013, publicada no Diário 
Oficial dos Poderes do Estado – Minas Gerais, expediente de 08 de outubro de 2013: 

COMUNICAM 
1. As alterações foram processadas com objetivo de ampliar o período de inscrições dos candidatos, facilitando o 
pagamento do valor de inscrição até o mês subsequente e concedendo um maior prazo para estudo antes da 
realização das provas. 
2. Os candidatos que, em virtude da nova data de aplicação das provas, se interessarem pelo concurso e quiserem 

requerer isenção do valor da inscrição, poderão fazê-lo no período de 14/10 a 18/10, observados os procedimentos 

previstos no item 5.3 do Edital SEPLAG Nº 04/2013. 

2.1. Para comprovar a situação prevista no subitem 5.3.3.2 do Edital SEPLAG Nº 04/2013, o candidato deverá estar 
inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e indicar seu número de 
Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico, no requerimento de inscrição. O IBFC consultará o órgão gestor 
do CadÚnico para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato 
2.2. Para requerer a isenção do pagamento do valor de inscrição prevista no subitem 5.3.3.1 do Edital SEPLAG Nº 
04/2013, o candidato deverá obedecer aos seguintes procedimentos: 
a) Encaminhar o comprovante de solicitação de isenção realizado através do endereço eletrônico do IBFC 
www.ibfc.org.br e umas das documentações citadas nos subitens 5.3.5 a 5.3.9, do Edital SEPLAG Nº 04/2013, via 
SEDEX ou correspondência com registro de Aviso de Recebimento (AR), ao IBFC, Rua Waldomiro Gabriel de Mello, 86 
- Chácara Agrindus - Taboão da Serra – SP – CEP: 06763-020. 
b) O envelope deverá conter a referência “Concurso SEPLAG/MG – Solicitação de Isenção” e ser encaminhado até o 
dia 19/10/2013. 
2.3. A partir de 30/10/2013 o resultado da análise do requerimento de isenção do pagamento do valor de inscrição 
será publicado no Diário Oficial dos Poderes do Estado – Minas Gerais e disponibilizado no endereço eletrônico do 
IBFC www.ibfc.org.br, onde constará listagem dos candidatos por nome em ordem alfabética, número do 
documento de identidade e apresentando a informação sobre deferimento ou indeferimento, para consulta pessoal. 
3. As solicitações fora do prazo ou realizadas de forma diversa da estabelecida neste Aviso serão preliminarmente 

indeferidas. 
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