
 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

EDITAL SEPLAG/SEE Nº. 07/2014, de 28 de novembro de 2014 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DAS CARREIRAS DE ASSISTENTE TÉCNICO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA, ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA e PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DO QUADRO DE PESSOAL DA 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, PARA ATUAR EM ESCOLAS ESTADUAIS INDÍGENAS E/OU TURMAS 
INDÍGENAS VINCULADAS ÀS ESCOLAS ESTADUAIS NÃO INDÍGENAS.  
 

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), a Secretaria de Estado de Educação – SEE e o Instituto 

Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC, COMUNICAM 

 

1. Os candidatos pagantes que efetivaram suas inscrições para concorrer às vagas para o provimento de cargos das 

carreiras de Assistente Técnico de Educação Básica, Especialista em Educação Básica e Professor de Educação 

Básica, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação, para atuar em escolas estaduais indígenas e/ou 

turmas indígenas vinculadas às escolas estaduais não indígenas, poderão solicitar a restituição do valor da inscrição 

conforme ato de cancelamento do concurso, publicado em 28/02/2015 no Diário Oficial de Minas Gerais. 

 
2. Para a restituição do valor da inscrição, a solicitação deverá ser feita durante o período improrrogável de 

12/03/2015 até 22/03/2015, observado o horário de Brasília, conforme os procedimentos estabelecidos a seguir: 
 
a) O candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.ibfc.org.br, concurso Edital SEPLAG/SEE Nº 07/2014 – 
Educação Indígena e buscar o formulário específico com título de Requerimento de Restituição do valor da 

inscrição. 
 
b) Este formulário deverá ser preenchido corretamente com todos os dados bancários do candidato, sob pena de 

anulação da restituição do valor de inscrição. 

 
3. Não será aceito, em hipótese alguma, requerimento de restituição do valor da inscrição fora do prazo ou por 

outro meio não especificado neste Ato. 
 
4. A restituição do valor de inscrição ao candidato será feita pelo IBFC em até 30 dias após o período de 

encerramento da solicitação. 
 

 

Belo Horizonte, 09 de março de 2015. 


