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RETIFICAÇÃO N° 1 DO EDITAL Nº 46/2021 

PROCESSO SELETIVO – CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO 

PARA O TRÂNSITO 

 
O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas 
Gerais (IFSULDEMINAS) – Campus Muzambinho e a Superintendência da Polícia 
Rodoviária Federal em Minas Gerais, considerando o Termo de Cooperação Técnica Nº 
1/2020/GAB-MG, Processo Nº 08656.093299/2016-19, retificam o presente edital Nº 
46/2021, como descrito a seguir: 
 
Onde lê-se:  
1. Do Cronograma 

OFERTA JUNHO-JULHO/2021 

EVENTO DATA/PERÍODO 

Período de inscrições. 17/05/2021 até 31/05/2021 
 

Divulgação dos inscritos e Resultado parcial, 
conforme vagas disponíveis. 

01/06/2021 
 

Recursos. Até 23h59 do dia 02/06/2021 pelo 
extensao@muz.ifsuldeminas.edu.br 

Resultado final. 03/06/2021 

Período para realização do curso. 07/06/2021 até 01/08/2021 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:extensao@muz.ifsuldeminas.edu.br


Leia-se:  
1. Do Cronograma 

OFERTA JUNHO-JULHO/2021 

EVENTO DATA/PERÍODO 

Período de inscrições. 17/05/2021 até 07/06/2021 

Divulgação dos inscritos e Resultado parcial, 
conforme vagas disponíveis. 

08/06/2021 

Recursos. Até 23h59 do dia 09/06/2021 pelo 
extensao@muz.ifsuldeminas.edu.br 

Resultado final. 10/06/2021 

Período para realização do curso. 14/06/2021 até 08/08/2021 

 
 
Onde lê-se:  
4.1 - O período de inscrição será de 17 de maio até 31 de maio de 2021. 
 
Leia-se:  
4.1 - O período de inscrição será de 17 de maio até 07 de junho 2021. 
 
 
Onde lê-se:  
4.2 - A inscrição será efetuada via internet, no endereço eletrônico: 
https://forms.gle/WQAMgcyYgwSXstM47, até às 23h59 do dia 31 de maio de 2021. 
 
Leia-se:  
4.2 - A inscrição será efetuada via internet, no endereço eletrônico: 
https://forms.gle/WQAMgcyYgwSXstM47, até às 23h59 do dia 07 de junho de 2021. 
 
 
Onde lê-se:  
6.3 - O resultado parcial será divulgado no site do Campus Muzambinho - 
www.muz.ifsuldeminas.edu.br, no dia 01 de junho de 2021. 
 
Leia-se:  
6.3 - O resultado parcial será divulgado no site do Campus Muzambinho - 
www.muz.ifsuldeminas.edu.br, no dia 08 de junho de 2021. 
 
 
Onde lê-se:  
7.1 - O indeferimento de inscrição caberá recurso, o qual deverá ser apresentado pelo 
candidato até às 23h59, do dia 02 de junho de 2021. O recurso deverá ser endereçado à 
Coordenação Geral de Extensão - CGEx, através do endereço eletrônico: 
extensao@muz.ifsuldeminas.edu.br - Assunto: Recurso Edital 46/2021. 
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Leia-se:  
7.1 - O indeferimento de inscrição caberá recurso, o qual deverá ser apresentado pelo 
candidato até às 23h59, do dia 09 de junho de 2021. O recurso deverá ser endereçado à 
Coordenação Geral de Extensão - CGEx, através do endereço eletrônico: 
extensao@muz.ifsuldeminas.edu.br - Assunto: Recurso Edital 46/2021. 
 
 
Onde lê-se:  
8.5 - A divulgação do resultado final ocorrerá no dia 03 de junho de 2021. 
 
Leia-se:  
8.5 - A divulgação do resultado final ocorrerá no dia 10 de junho de 2021. 
 
 
Onde lê-se:  
9.1 - Os candidatos que tiverem as suas inscrições deferidas e classificados (2000 
primeiros) iniciarão o curso a partir do dia 07 de junho de 2021, por meio do Ambiente 
Virtual de Aprendizagem - AVA, acessando o link: https://cead.muz.ifsuldeminas.edu.br/ 
As informações de acesso serão enviadas para o e-mail cadastrado no ato da inscrição. 
 
Leia-se:  
9.1 - Os candidatos que tiverem as suas inscrições deferidas e classificados (2000 
primeiros) iniciarão o curso a partir do dia 14 de junho de 2021, por meio do Ambiente 
Virtual de Aprendizagem - AVA, acessando o link: https://cead.muz.ifsuldeminas.edu.br/ 
As informações de acesso serão enviadas para o e-mail cadastrado no ato da inscrição. 
 
 
Onde lê-se:  
9.3 - Após 07 dias corridos do início do curso, ou seja, 14/06/2021, será verificada a 
quantidade de alunos que não acessaram o AVA. Tais alunos serão notificados via AVA. 
E, a fim de diminuir a taxa de evasão no curso, serão convocados candidatos em número 
igual, para que possam ainda iniciar o curso e terminá-lo na data prevista no Cronograma 
(Item 1 deste edital). 
 
Leia-se:  
9.3 - Após 07 dias corridos do início do curso, ou seja, 21/06/2021, será verificada a 
quantidade de alunos que não acessaram o AVA. Tais alunos serão notificados via AVA. 
E, a fim de diminuir a taxa de evasão no curso, serão convocados candidatos em número 
igual, para que possam ainda iniciar o curso e terminá-lo na data prevista no Cronograma 
(Item 1 deste edital). 

 
Muzambinho-MG, 01 de junho de 2021. 

 
 

Renato Aparecido de Souza 
Diretor-Geral 

 
Aracele Garcia de Oliveira Fassbinder 

Diretora de Desenvolvimento Educacional 
 

Daniel Chiaradia Oliveira 
Coordenador-Geral de Extensão 
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