
 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01 
 
 

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), a Fundação Ezequiel Dias (FUNED) e o 

Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), visando ampliar a compreensão dos candidatos 

quanto às retificações processadas em 20/07/2012 e 24/07/2012 no Edital SEPLAG/FUNED n.º 01/2012, 

orientam:  

 

I – DISPONIBILIZAÇÃO DE COMPUTADOR COM ACESSO À INTERNET PARA PREENCHIMENTO DE 
FORMULÁRIOS: 

 

Conforme item 1.11 do Edital, a FUNED disponibilizará computador com acesso à Internet e material para 

impressão de boleto bancário, e formulários, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato preencher 

os formulários constantes nos itens 5.2.1; 5.3.4; 9.4 e 11.3, nos termos deste Edital. 

Para tanto, a FUNED esclarece que a disponibilização de computador com acesso à internet e material para 

impressão será feita de segunda-feira à sexta-feira (exceto feriados e pontos facultativos), de 

09h00min às 17h00min. 

 
II - REABERTURA DO PRAZO PARA REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO VALOR DE INSCRIÇÃO: 

 

a. O prazo será REABERTO exclusivamente pelo período de 25/07/2012 até 31/07/2012, conforme ato 

publicado em 24/07/2012.  

b. O envelope contendo a documentação citada nos itens 5.3.5 a 5.3.9 do Edital de regência do certame 

deverá ser encaminhado via Sedex e/ou por Aviso de Recebimento (AR), com a referência: Concurso 

FUNED – Solicitação de Isenção, ao Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC na Av. Dr. José 

Maciel, 560, Jd. Maria Rosa, Taboão da Serra, SP – CEP 06763-270, até o dia 01/08/2012. 

c. A partir de 13/08/2012 o resultado da análise dos novos requerimentos de isenção do pagamento do valor 

de inscrição será publicado no Diário Oficial dos Poderes do Estado – Minas Gerais e disponibilizado no 

endereço eletrônico www.ibfc.org.br listando os candidatos por nome em ordem alfabética, número do 

documento de identidade e apresentando a informação sobre deferimento ou indeferimento. 

 

III - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO: 

 

a. O prazo será PRORROGADO até 21/09/2012, conforme ato publicado em 24/07/2012.  

b. O candidato portador de deficiência que deseja solicitar inscrição nas vagas reservadas deverá 

encaminhar até o dia 24/09/2012, via Sedex e/ou por Aviso de Recebimento (AR), ao Instituto Brasileiro de 

Formação e Capacitação - IBFC na Av. Dr. José Maciel, 560, Jd. Maria Rosa, Taboão da Serra, SP – CEP 

06763-270, os documentos informados no item 6.8 do Edital de regência do concurso.  

 

Em Belo Horizonte aos 25 de julho de 2012. 


