
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CEFET MG
Departamento de Formação Geral - DFGTM

Informações sobre a 16ª edição OBMEP - 1ª Fase

Olá alunos e alunas do CEFET MG, Campus Timóteo.

Gostaríamos de informar que a prova da 1ª Fase da Olimpíada Brasileira de Matemá-
tica das Escolas Públicas (OBMEP) - 2020, 16ª edição, será realizada no Sábado, dia
31/07/21, às 14h30min (horário de Brasília), de forma on-line. O link de acesso à
prova será divulgado antecipadamente por meio de notícia no SIGAA da sua turma
no CEFET-MG, Campus Timóteo. Porém o acesso à prova será liberado no horário
estabelecido acima. A prova terá duração de 2 horas e 30 minutos e cada aluno(a)
poderá respondê-la apenas uma única vez. Todos(as) os(as) alunos(as) regular-
mente matriculados(as) podem fazer a prova.

De acordo com o edital da OBMEP, serão classificados para a 2ª Fase da olimpíada
os(as) 19 alunos(as) do Campus com as melhores notas obtidas na 1ª Fase. Caso
haja empate, será usado sorteio como critério de desempate. Para que a organização
da OBMEP possa publicar o nome dos(as) alunos(as) nas listas de classificados é
preciso que cada aluno(a) preencha e entregue o Termo de Consentimento para
Autorização de Publicação de Nome na Lista de Classificados para a 2ª Fase e
na Lista de Premiados na 16ª OBMEP.

O termo de consentimento, disponível no link <https://www.dropbox.com/
s/kde1y1hv56lr1rk/Termo_OBMEP.pdf?dl=0>, deve ser preenchido e assinado
pelo responsável, caso o aluno seja menor de idade, ou pelo próprio aluno, caso
contrário. Este termo deve ser digitalizado (escaneado) e enviado à escola por meio
de upload no formulário do google forms, através do link <https://forms.gle/
DAjDvUXBTALWwq5V7>, até o dia 03/08/21.

Observação: Caso o termo de consentimento não seja enviado à escola, dentro
do prazo estipulado, em lugar do nome, será exibido o código do aluno na Lista Oficial
de Classificados para a 2ª Fase.
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