MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
Comissão Permanente de Vestibular
Av. Amazonas, 5.253, Bairro Nova Suíça
CEP: 30421-169 - Belo Horizonte/MG

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA
COMPROVAÇÃO DE EXIGÊNCIAS DO SRV (SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS)
Leia atentamente as informações a seguir.


Candidatos do SRV “CONVOCADOS NA PRIMEIRA CHAMADA 2020.2” e que ainda NÃO participaram da
etapa de Comprovação de Exigências do SRV deverão seguir as instruções e prazos abaixo.



Do dia 05 de outubro de 2020 até às 23h59 de 09 de outubro de 2020, todos os candidatos convocados
acima descritos deverão submeter ao CEFET-MG, por meio do envio direto (UPLOAD) de arquivos em
formato eletrônico pela página da COPEVE (www.vestibular.cefetmg.br), os documentos comprobatórios
dos requisitos da respectiva modalidade a que concorrem, conforme a relação informada no Anexo VI e
observando as Seções 14 e 15 do Edital.



Após a submissão dos documentos, os candidatos convocados deverão obter e imprimir o Formulário para
a Análise das Exigências do Sistema de Reserva de Vagas (FAE-SRV).



Os candidatos acima descritos convocados nas modalidades que envolvam COR-ETNIA, deverão observar
a Seção 15 do Edital, comparecerem ao CEFET-MG no dia 13 de outubro de 2020, IMPRETERIVELMENTE,
conforme endereços/horários abaixo e de acordo com a unidade para a qual se candidataram e
apresentarem-se às Comissões de Verificação pertinentes:
CRONOGRAMA
Unidade
Belo Horizonte
Divinópolis

Horário
09h00 às 10h00
09h00 às 10h00

Local
Campus I: Av. Amazonas, 5.253, Nova Suíça (sala da COPEVE)
Campus Divinópolis: Rua Álvares de Azevedo, 400 - Bairro Bela Vista



Somente poderá participar da comprovação presencial (Seção 15) o candidato que tiver concluído a etapa
de comprovação on-line (seção 14) e emitido o FAE-SRV.



Para a etapa presencial, o candidato convocado deverá levar consigo:

a. o FAE-SRV impresso
b. um Documento Oficial de Identidade (com emissão e foto atualizadas)
c. 1 (uma) fotografia 3x4 (recente) para o candidato que se apresentará à comissão de verificação de CorEtnia


É obrigatória a presença do candidato convocado perante a(s) Comissão(ões) de Verificação aplicável(is) à
modalidade a que ele concorre, não sendo possível a sua substituição por terceiros, por procurador, por
familiares ou pelos pais.



Para prevenção à contaminação pelo coronavírus (COVID-19), será obrigatório o uso de máscara (pelos
candidatos, acompanhantes e colaboradores), higienização das mãos com álcool (no mínimo
concentração 70%) e manutenção do distanciamento entre os presentes. No caso, se o candidato for
menor de idade, poderá ir acompanhado de apenas um único acompanhante. Se for maior, NÃO deverá
levar acompanhante.
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O Resultado da etapa de Comprovação de Exigências do SRV será divulgado na página eletrônica da COPEVE
no dia 13 de outubro de 2020 (após as 20h00).



Eventuais recursos contra indeferimentos deverão ser registrados via Sistema Eletrônico até as 23h59 do
dia 14 de outubro de 2020, impreterivelmente.



O candidato que tiver apresentado recurso será reavaliado no dia 15 de outubro de 2020 e o resultado das
análises dos recursos será divulgado no mesmo dia 15 de outubro de 2020 (após as 20h00).

