Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
EDITAL Nº 073 , DE 09 DE SETEMBRO DE 2019.
A Diretora-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas
Gerais – Campus Pirapora, Joaquina Aparecida Nobre da Silva, no uso das atribuições conferidas pela
Portaria nº 1055, de 20 de outubro de 2016, publicada no Diário Oficial da União em 01 de novembro de
2016, resolve: tornar público o lançamento do presente Edital para a 1ª chamada Complementar
para ocupação de vagas nos Cursos Técnicos em Agropecuária, Informática para Internet,
Secretaria Escolar, Serviços Públicos.
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DA CHAMADA COMPLEMENTAR

1.1

Tendo em vista o não preenchimento do total de vagas ofertadas no primeiro processo seletivo de

2019 para os cursos Técnicos em Agropecuária, Informática para Internet, Secretaria Escolar, Serviços
Públicos e o esgotamento da lista de espera dos referidos cursos, o IFNMG - Campus Pirapora
disponibiliza as vagas a toda comunidade de Pirapora, Buritizeiro, Corinto, Jequitaí, Várzea da Palma e
região, que tenha concluído o Ensino Médio ou que esteja cursando a 2ª ou a 3ª série do Ensino Médio.
1.2

O processo para ocupação das vagas, previstas neste Edital, será válido para o 2º semestre de

2019.
1.3

As vagas disponíveis serão preenchidas conforme ordem de chegada dos candidatos.

1.4

Os interessados em concorrer a uma das vagas deverão comparecer ao Polo Avançado, de

acordo com o curso e modalidade para os quais deseja concorrer conforme quadro de vagas no ANEXO I
deste edital.
1.5

Os interessados deverão portar a documentação para matrícula descrita no item 5 deste edital. A

efetivação da matrícula ficará condicionada à existência de vagas e análise e aprovação da
documentação.
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CRONOGRAMA

Publicação da chamada complementar

09/09/19

Data para solicitação de matrícula

Ver Anexo I

Homologação das matrículas

13/09/2019
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DOS CURSOS

3.1
Os cursos com vagas remanescentes, bem como o número de vagas, encontramse na tabela a seguir:
Nº DE VAGAS
CURSO

POLO
Ampla Concorrência

Técnico em Informática Para Internet
Concomitante/Subsequente

Buritizeiro

22

Técnico em Informática Para Internet
Concomitante/Subsequente

Corinto

16

Técnico em Informática Para Internet
Concomitante/Subsequente

07
Jequitaí

Técnico em Serviços Públicos
Concomitante/Subsequente

01

Técnico em Agropecuária
Concomitante/Subsequente

16

Técnico em Secretaria Escolar
Concomitante/Subsequente
Técnico em Serviços Públicos
Concomitante/Subsequente

Várzea da Palma

06

10

2

4
4.1

DA MATRÍCULA
Para a efetivação da matrícula todos os candidatos deverão apresentar original e cópia

dos documentos descritos no item 5 desse Edital. A efetivação da matrícula ficará condicionada
à análise e aprovação da documentação.
4.2

O candidato menor de 18 anos deverá ser assistido durante a solicitação de matrícula pelo

pai, mãe ou responsável legal, os quais deverão apresentar, no ato da matrícula, CPF,
documento de identificação com foto e documentação comprobatória de parentesco. Se,
excepcionalmente, o responsável legal não puder comparecer para solicitar a matrícula, esta
poderá ser feita por procuração particular simples.

4.3

A prestação de informação falsa pelo candidato ou seu responsável legal, apurada posteriormente

à matrícula, em procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o
cancelamento da matrícula, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis.
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DA DOCUMENTAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA

5.1

O candidato deverá apresentar a documentação abaixo relacionada:

a) Modalidade subsequente: Histórico Escolar de conclusão do Ensino Médio ou declaração de
conclusão do Ensino Médio emitida por instituição oficial reconhecida ou autorizada a funcionar pelo MEC
e certificado de conclusão do Ensino Médio, caso esse documento não esteja incluído no Histórico
Escolar.
b) Modalidade concomitante: Declaração de estar regularmente matriculado na 2ª ou 3ª série do
Ensino Médio emitida por instituição oficial reconhecida ou autorizada a funcionar pelo MEC.
Observação: A declaração original de conclusão do ensino médio emitida por instituição oficial
reconhecida ou autorizada a funcionar pelo MEC, será aceita para efeito de matrícula e suprirá,
temporariamente, o histórico escolar e o certificado de conclusão, devendo o candidato providenciar a
entrega do histórico ou do certificado de conclusão do ensino médio. Em hipótese alguma será aceita
matrícula do candidato que não tenha comprovante de conclusão do Ensino Médio.
c) Requerimento de Matrícula, Termo de Ciência e de Compromisso e Formulário socioeconômico
assinados pelos pais ou responsável, se o requerente for menor de 18 anos, fornecidos pela CRE;
d) 1 (uma) fotografia recentes 3 x 4 colorida;
3

e) Certidão de Casamento, quando for o caso;
f) Documento de Identificação com foto;
g) CPF;
h) Comprovante de quitação eleitoral, para maiores de 18 anos;
i) Comprovante de quitação com o Serviço Militar para candidatos brasileiros do sexo masculino, maiores
de 18 anos.
j) Comprovante de residência (Ex. conta de luz).
k) O candidato que concluiu, no exterior, curso correspondente ao ensino médio, deverá apresentar,
também, a tradução do histórico escolar e do diploma, validados pelo consulado ou embaixada brasileira
no território estrangeiro e a declaração de equivalência, expedida pela secretaria de estado de educação
ou outro órgão equivalente/competente.
5.2

A homologação das matrículas, será divulgada no dia 13 de setembro de 2019, no endereço

virtual: www.polopirapora.com.br
6 DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 Os casos omissos desse edital serão analisados pela Comissão Permanente de Concursos do
IFNMG- Campus Pirapora (COPEC) e pelo Representante do Núcleo EAD.

Pirapora-MG, 09 de setembro de 2019.
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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
EDITAL Nº 073, DE 09 DE SETEMBRO DE 2019

ANEXO I

Polo Avançado Buritizeiro

Data da Solicitação de Matrícula: 10/09/2019
Escola Maria Sales - Polo UAB Buritizeiro.
Rua 21 Bairro Jardim dos Buritis.
Horário: 08:00

Polo Avançado Corinto

Data da Solicitação de Matrícula: 11/09/2019
Rua Risoleta Lima 1041.
Bairro: Clarindo de Paiva (Espaço área de Lazer) CEP:39200-000
Horário: 13:00 às 17:00

Polo Avançado Jequitaí

Data da Solicitação de Matrícula: 10/09/2019
Secretaria de Educação
Rua Francisco Moura Dumont, 144 Bairro: Centro.
Horário: Das 13:00 às 17:00

Polo Avançado Várzea da Palma
Data da Solicitação de Matrícula: 10/09/2019
Rua Dr. Antônio Gomes Pinto Coelho, 1414
Bairro: Centro.
Horário: Das 07:00 às 12:00
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PERFIL SOCIOECONÔMICO DO ALUNO

I) IDENTIFICAÇÃO:
a) Curso:_____________________________________________________________________________________
1-Técnico na modalidade: ( )EAD ( ) Integrado ( ) Concomitante ( ) Subsequente
2-Superior: ( ) Diurno ( ) Noturno
b) Nome do Aluno:____________________________________________________________________________
c) Sexo: 1-( ) M 2- ( )F d) Estado Civil_________________________________________________________
e) Data de Nascimento:____/___/____f) RG: ___________________ g) CPF:______________________________
h) E-mail:____________________________________________________________________________________
i) Filiação:___________________________________________________________________________________
j) Endereço:__________________________________________N°________ Bairro:________________________
Cidade: ______________________________________________ k) Tels.: _______________________________
l) Reside com os pais? 1-( )SIM
2-( )NÃO. Informar o endereço dos pais:_______________________________________
__________________________________________________________________Tels.:_____________________
m) Você é: 1- ( ) Destro 2-( ) Canhoto
n) Você se considera: 1-( ) Amarelo(origem asiática) 2-( )Branco 3-( )Negro 4-( )Pardo 5-( )Indígena
6-( )outra_________
o) Tem alguma deficiência? 1-( )SIM. Qual? ( ) Auditiva ( ) Motora/Física ( ) Visual ( )Intelectual
( )Outra_______________ 2-( ) NÃO
p) Possui alguma doença que requer acompanhamento médico constante?
1-( )SIM. Qual? _____________________________________________________________________________
2-( )NÃO
q) Faz uso de medicamento contínuo? 1-( )SIM. Qual________________________________________________
2-( )NÃO
r) Em caso de emergência, avisar a_______________________________Tels._____________________________
s) Exerce algum tipo de trabalho? 1-( )SIM. Qual?___________________________________________________
2-( )NÃO
II) SITUAÇÃO HABITACIONAL:
a) Sua família reside em:
1-( )Casa 2- ( )Barraco 3- ( )Assentamento 4- ( )Apartamento/sobrado 5- ( )Outros __________________
b) Esta residência é: 1-( )Própria 2-( )Alugada 3-( )Financiada 4-( )Cedida 5-( )Arrendada 6-( )Outra
_____________
c) Tem acesso a internet em casa? 1-( )SIM 2-( )NÃO
III)DADOS DA FAMÍLIA: a) Citar todos os membros da família que residem na casa, inclusive você (aluno):
Nome
(primeiro nome)
12345678-

Idade

Grau
de Estado civil
Parentesco

Ocupação
Profissão

e/ou Renda Mensal
(colocar
o valor em R$)

PERFIL SOCIOECONÔMICO DO ALUNO

910-

Renda per capita familiar: ________________________
IV) VOCÊ OU ALGUÉM DE SUA FAMÍLIA PARTICIPA DE ALGUM PROGRAMA/PROJETO OU
RECEBE ALGUM BENEFÍCIO SOCIAL?
a)( )SIM. Qual ? 1-( )Projovem 2- ( )Bolsa família 3-( )Benefício de Prestação Continuada/BPC 4- ( )Passe
Livre 5) ( )Outro. Qual____________________________________________________________________
b)( ) NÃO
V) POTENCIALIDADES:
a) Por que escolheu esta opção de curso? __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

DECLARO QUE AS INFORMAÇÕS FORAM PRESTADAS COM BOA-FÉ, VERACIDADE E ASSUMO
RESPONSABILIDADE SOBRE AS MESMAS, CIENTE ASSINO ABAIXO
____________________________________________
Assinatura do(a) aluno(a)
________________________________________________
Assinatura de um Responsável (no caso de aluno(a) menor)
Pirapora-MG, ___ de ____________ de 20___

