
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

PORTARIA Nº 3/2022 - SRI (11.49) 

 NÃO PROTOCOLADONº do Protocolo:
Belo Horizonte-MG, 27 de janeiro de 2022.

A SECRETÁRIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE
MINAS GERAIS, Profª Maria Cristina Ramos de Carvalho, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Retificar o Cronograma (item 10) do Edital de Abertura de Vagas nº 2/2022 - SRI, de 18 de janeiro de 2022, relativo às
candidaturas ao  2022-2023.Community College Initiative (CCI) Program

Onde se lê:

10. CRONOGRAMA

Data Etapa
26 a 04/02 até 9h da manhã Período de Inscrição
04 a 07/02 Avaliação das candidaturas
07/02 Divulgação do resultado da primeira etapa e cronograma da segunda etapa
08 e 09/02 Realização da segunda etapa - entrevista oral em inglês
10/02 Divulgação do resultado da segunda etapa e detalhamento da terceira etapa (se couber)
11 a 14/02 Realização da terceira etapa - teste escrito em inglês
15/02 Divulgação do resultado final e envio do formulário de inscrição dos candidatos pré-selecionados
17/02 Prazo máximo para envio do formulário de inscrição totalmente preenchido para a SRI em formato

.docx e PDF
18/02/2022 Envio das inscrições dos 04 alunos(as) pré-selecionados para a Embaixada e Consulados dos EUA no

Brasil pela SRI

L e i a - s e :

10. CRONOGRAMA

Data Etapa
26 a 04/02 até 9h da manhã Período de Inscrição
04 a 07/02 Avaliação das candidaturas
07/02 Divulgação do resultado da primeira etapa e cronograma da segunda e da terceira etapas
08 e 09/02 Realização da segunda etapa (entrevista oral em inglês) e da terceira etapa (teste escrito em inglês)
14/02 Divulgação do resultado da segunda e da terceira etapas
15/02 Envio do formulário de inscrição aos candidatos pré-selecionados
17/02 Prazo máximo para envio do formulário de inscrição totalmente preenchido pelos pré-selecionados 

para a SRI, em formato .docx e PDF
18/02/2022 Envio das inscrições dos 04 alunos(as) pré-selecionados para a Embaixada e Consulados dos EUA no

Brasil pela SRI

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor no dia 28/01/2022.
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