Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – Campus Almenara
EDITAL Nº 009, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019

O EDITAL DISPÕE SOBRE ABERTURA DO PROCESSO DE SELEÇÃO DA DE UM
ESTUDANTE DO IFNMG – CAMPUS ALMENARA PARA RECEBER APOIO PARA
PARTICIPAÇÃO NO YALE MODEL UNITED NATIONS
A Comissão Organizadora do IFMUNDO-Almenara torna público o presente Edital
referente ao processo de seleção da de um estudante do IFNMG – campus Almenara
para receber apoio para participação no Yale Model United Nations.
1. DO OBJETIVO
1.1. O presente edital tem como objetivo selecionar um estudante para representar a
instituição no evento de simulação da ONU em Yale-EUA, que ocorrerá na cidade de
situada em New Haven, Connecticut – Estados Unidos da América, entre os dias 23 a
26 de janeiro de 2020.
1.2. O IFNMG irá abrir um edital de chamada pública para que parceiros externos
possam oferecer o apoio ao estudante. Portanto, a seleção inicial não garante a viagem
internacional, mas apenas a expectativa de ter auxílio financeiro.

2. DO NÚMERO DE SELECIONADOS
O campus Almenara selecionará um estudante para o projeto.
3. DOS PROPONENTES ELEGÍVEIS
O concurso é de âmbito restrito, podendo dele participar apenas estudantes dos cursos
técnicos integrados ao ensino médio que façam parte da comunidade escolar do IFNMG
– Campus Almenara e que participaram do IFMUNDO em 2019.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. A inscrição e entrega das propostas dar-se-ão no período de 24 a 27 de outubro
de 2019. O estudante interessado deverá enviar um e-mail para
alex.lara@ifnmg.edu.br, manifestando o interesse em participar do processo seletivo,
informando, ainda, os seguintes dados: nome completo, idade, turma, país e comitê
que representou no IFMUNDO 2019.

5. DA COMISSÃO JULGADORA
5.1. Será composta por dois membros da Comissão Organizadora do IFMUNDO, cujos
membros foram definidos pela portaria REITOR Nº 310/2019, de 28 de fevereiro de
2019.
6. DA SELEÇÃO E DO JULGAMENTO
6.1. Todas as inscrições serão analisadas pelos dois membros da comissão julgadora;
6.2 A seleção ocorrerá por duas etapas de análise:
6.2.1 A primeira etapa será eliminatória, e contará com os seguintes critérios avaliativos:
a) Matrícula em curso técnico integrado ao ensino médio do IFNMG, cursando a 1ª ou
a 2ª série.
b) Participação em comitê de inglês do IFMUNDO 2019.
c) Condição de vulnerabilidade sócio-econômica (aferido no setor de assistência social).
6.2.2. Havendo mais de um estudante que cumpra os critérios avaliativos elencados,
os estudantes irão ser classificados conforme a sua nota final no IFMUNDO.
6.3 Caso persista o empata, o Vice-Presidente da Comissão Organizadora do
IFMUNDO proferirá o voto de desempate.
7. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
7.1. A homologação do resultado final do Processo Seletivo será publicada no site do
IFMUNDO (http://ifmundo.ifnmg.edu.br/).
8. CALENDÁRIO
Publicação do Edital

24/10/2019

Período de inscrições e entrega das
propostas
Julgamento das propostas
Divulgação dos resultados

De 24/10 a 27/10/2019
28/10/2019
29/10/2019

9. DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 Após a divulgação do primeiro colocado, o candidato deverá enviar as
documentações necessárias, incluindo autorização dos pais, para iniciarmos o
processo de chamada pública para financiamento da viagem.
9.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Julgadora.

Alex Lara Martins
Vice-Presidente da Comissão Organizadora do IFMUNDO 2019.

