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CHAMADA PÚBLICA

1º CONVITE DE VAGAS REMANESCENTES

EDITAL No 89, DE 08 DE OUTUBRO DE 2018

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS
GERAIS – CAMPUS ARINOS CONVOCA  para o preenchimento de vagas remanescentes e
formação de cadastro de reserva do curso, de modalidade subsequente/concomitante, Técnico
em Informática para Internet, a distância, nos polos conforme Quadro 1 abaixo:

Quadro 1 – Relação dos polos avançado/cursos ofertados pelo IFNMG nesta Chamada
Pública.

Polo Avançado Curso Duração

Centro de Referência de Buritis Técnico  em  Informática  para
Internet

2 anos

Chapada Gaúcha Técnico  em  Informática  para
Internet

2 anos

Bonfinópolis de Minas
Técnico  em  Informática  para
Internet

2 anos

1 DOS PRÉ-REQUISITOS DO (A) CANDIDATO (A) 

1.1 Serão deferidas as inscrições para os candidatos que:

a) Tenham concluído pelo menos o primeiro ano do Ensino Médio.
b) Compareçam  ao  Polo  de  Apoio  Presencial  às 14:00  horas  do  dia  12/11/2018  para

inscrição com toda documentação exigida no item 2.2 desta chamada. 

2 DAS INSCRIÇÕES 

2.1 As inscrições serão GRATUITAS e ocorrerão, POR ORDEM DE CHEGADA, exclusivamente,
nos Polos Sede e/ou Avançados, conforme Quadro 1 desta chamada, no dia 12/11/2018 às
14:00 horas.
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2.2 No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar, no polo de apoio presencial, todos os
documentos comprobatórios (original e cópia) relacionados a seguir: 

a) Documento de Identificação com foto;

b) CPF;

c) Uma foto 3x4 atual e colorida.

d) Certidão de Nascimento ou Casamento.

e) Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral, para maiores de 18 anos;

f) Certificado de Alistamento Militar, para candidatos do sexo masculino, para maiores de 18

anos;

g) Comprovante de residência (somente serão aceitos os comprovantes: conta de água, conta

de luz, conta de telefone, fatura de cartão de crédito ou de plano de saúde);

h) Histórico Escolar do Ensino Médio (2º grau) ou Certificado de Conclusão de Curso de nível

médio  ou  Declaração  de  Conclusão  do  Ensino  Médio  emitidos  por  Instituição  Oficial

reconhecida ou autorizada a funcionar pelo MEC (para modalidade subsequente).

i) Ou Histórico Parcial Escolar e declaração de estar regularmente matriculado no 2º ou 3º ano

do ensino médio (para modalidade concomitante). 

2.3.  Após a data agendada para a chamada Pública  (12/11/2018)  não havendo candidatos

inscritos/classificados  a  Comissão  de  Processos  Seletivos  CEAD/IFNMG  aceitará  inscrições

para composição de cadastro de reservas a qualquer tempo mediante entrega dos documentos

no Polo de Apoio Presencial (conforme Quadro 1).

2.4 O  candidato  que  não  puder  comparecer  ao polo  de  apoio  presencial  poderá  realizar  a

inscrição  através  de  Procuração  Simples.  O  procurador  precisará  portar,  no  momento  da

inscrição, um documento de identificação com foto, original e cópia.

3 DO CRONOGRAMA DE SELEÇÃO 

3.1 Todos os candidatos deverão comparecer no Polo Sede e/ou Avançado (Quadro 1) de posse

de toda a documentação solicitada no item 2.2 desta chamada, conforme cronograma a seguir. 

3.2 A chamada pública obedecerá ao cronograma abaixo (Quadro 2).

  Quadro 2 – Etapas e datas do Processo Seletivo

ITEM ETAPAS DATA

3.1.1 Publicação da chamada pública 07/11/2018
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3.1.2
Inscrição com a entrega de documentação no polo de

apoio presencial
 12/11/2018

3.1.3 Previsão de divulgação do resultado 21/11/2018

4 DA CLASSIFICAÇÃO 

4.1 O processo seletivo não terá fase eliminatória. Todos os candidatos que tiverem inscrição

homologada,  conforme  item  2  desta  chamada,  serão  classificados  em  lista  única,  POR

ORDEM DE CHEGADA.

4.2 Em  caso  de  empate  entre  candidatos  será  considerado  como  critério  de  desempate  o

candidato mais idoso.

4.3 Os  candidatos  classificados  em  lista  única  terão  sua  Inscrição  na  Chamada  Pública

homologada pelo CEAD/IFNMG de acordo com o número de vagas remanescentes disponíveis,

podendo a Inscrição da Chamada Pública ser homologada da seguinte forma:

a) Indeferida: candidato não matriculado.

b) Deferida – Cadastro de Reserva: candidato APTO a composição de Cadastro de reserva,

podendo  ser  convocado  através  de  publicação  no  site  para  matrícula,  de  acordo  com  a

disponibilidade de vagas remanescentes.

5 DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 

5.1 A lista dos candidatos inscritos será homologada pelo Centro de Referência em Formação e

Educação a Distância – CEAD do IFNMG e publicado no site (http://ead.ifnmg.edu.br), conforme

cronograma estabelecido no item 3 desta chamada a depender da formação de Cadastro de

Reserva de vaga.

6 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento das instruções contidas nesta chamada e

que expressamente concorda com os seus termos.

6.2 O candidato que prestar informação falsa ou inexata, em qualquer documento, ainda que

verificada posteriormente, será excluído do processo seletivo, e, caso tenha sido aprovado, será

desvinculado do curso. 

6.3 O IFNMG somente se obrigará a ministrar os cursos constantes desta Chamada quando

http://ead.ifnmg.edu.br/
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forem preenchidas, no mínimo, 80% das vagas oferecidas por Curso/Polo.

6.4 É de responsabilidade exclusiva do candidato a observância dos procedimentos e prazos

estabelecidos  nas  normas  que  regulamentam  o  Processo  Seletivo,  assim  como

acompanhamento de normas complementares, avisos, convocações e resultados publicados no

site.

6.5 Em  qualquer  etapa  do  processo  seletivo  será  excluído  o  candidato  que  utilizar  meio

fraudulento, meio ilícito ou proibido.

Arinos/MG, 07 de novembro de 2018.

Prof. Elias Rodrigues de Oliveira Filho

Diretor-Geral do IFNMG – Campus Arinos


