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Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal do Norte de Minas Gerais 
 

EDITAL Nº 336, DE 23 DE OUTUBRO  DE 2017 
 

PROCESSO SELETIVO DE 2017 DO IFNMG PARA RESERVA D E VAGAS PARA OS 

CURSOS DE FORMAÇÃO INICAL E CONTINUADA - FIC NO POLO 

AVANÇADO DE ARICANDUVA 

 

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS 

(IFNMG), José Ricardo Martins da Silva, torna público o lançamento do presente Edital 

para o 1º Processo Seletivo de 2017 do IFNMG para vagas nos cursos de formação 

inicial e continuada – FIC, para o 2º semestre letivo de 2017, Polo Sede Diamantina, 

Polo Avançado Aricanduva-MG, as vagas serão preenchidas priorizando a capacitação 

dos funcionários municipais que já exercem a função de agente comunitário de saúde 

(13 vagas) e 07 vagas para ampla concorrência e de Cuidador Infantil (13 vagas) e 07 

vagas para ampla concorrência. 

 

1. Dados de Identificação do Curso 

1.1  Denominação do curso: Agente Comunitário de Saúde 

1.2. Áreas de conhecimento: Saúde 

1.3. Modalidades do curso: educação a distância 

1.4. Carga Horária: 400h 

1.5. Número de Vagas: 13 vagas para os servidores municipais que, na data deste 

edital, estejam atuando na função de Agente Comunitário de Saúde na Prefeitura 

Municipal de Aricanduva e 7 vagas para ampla concorrência. 

1.6. Duração do Curso: 06 meses 

Local de Funcionamento: Telecentro Comunitário 

 1.7. Denominação do curso: Cuidador Infantil 

1.9. Áreas de conhecimento: Educação 

1.10. Modalidades do curso: educação a distância 

1.11, Carga Horária: 160 horas 
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1.12. Número de Vagas: 13 vagas para os servidores municipais que, na data deste 

edital, estejam atuando na função de Cuidador Infantil na Prefeitura Municipal de 

Aricanduva e 7 vagas para ampla concorrência. 

1.13. Duração do Curso: três meses 

Local de Funcionamento: Telecentro Comunitário 

 

2. Objetivos 

2.1. O curso de capacitação profissional de Agente Comunitário de Saúde tem por 

objetivo a qualificação e o aprimoramento de pessoal, visando o melhoramento das 

atividades desenvolvidas por esses profissionais. Atua como um elo entre a equipe 

de saúde e a comunidade, mediando às distintas esferas da organização da vida 

social em conformidade com as diretrizes do SUS. Colabora na identificação do perfil 

epidemiológico da área adstrita, mobilizando estratégias de promoção da saúde. 

2.2. O curso de Cuidador Infantil tem por objetivo a qualificação e o aprimoramento 

de pessoal visando o melhoramento das atividades desenvolvidas por estes 

profissionais. Cuida da higiene, conforto a alimentação da criança. Observa possíveis 

alterações no estado geral da criança. Zela pela integridade física, presta primeiros 

socorros e promove atividades lúdicas e de entretenimento. 

3. Público Alvo 

3.1: Servidores municipais  que, prioritariamente, atuem: 

A) Para o curso de Agente comunitário de Saúde: exercer a função de agente 

comunitário de saúde. 

B) Para o curso de Cuidador Infantil: exercer a função de Cuidador Infantil 

4. Requisitos para inscrição 

4.1. Requisitos para se inscrever: 

A) Ser portador de diploma de conclusão do Ensino Fundamental Completo. 

B) Ter disponibilidade de horário conforme acordado com os alunos participantes 

e equipe de trabalho de pelo menos 8 (oito) horas /semanais para assistir as 

aulas e realizar atividades referentes ao curso inscrito. 

5. Vagas 

5.1. Este edital visa preencher para o curso de Agente Comunitário de saúde 13 

vagas e o restante no total de 7 vagas que serão disponibilizadas para a ampla 

concorrência. 

5.2: Este edital visa preencher para o curso de Cuidador Infantil 13 vagas, com base 

no quadro atual de funcionários da área, e o restante no total de 7 vagas serão 

disponibilizadas para a ampla concorrência. 
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CURSO CIDADE POLO N° DE VAGAS 
Agente Comunitário 
de Saúde 

Aricanduva MG 20 

Cuidador Infantil Aricanduva MG 20 

 

6 Cronograma 

 

ITEM DESCRIÇÃO DATAS/PERÍODOS LOCAL 

DIVULGAÇÃO E INSCRIÇÕES 

3.1 Publicação do edital 23/10/2017 http://ead.ifnmg.edu

.br 

3.2 Período das Inscrições 24/10 a 27/10/2017 http://ead.ifnmg.edu

.br 

RESULTADO PRELIMINAR 

3.3 Resultado Preliminar 30/10/2017 http://ead.ifnmg.edu

.br 

3.4 Apresentação de Recursos 31/10/2017 http://ead.ifnmg.edu

.br 

RESULTADO FINAL 

3.5 Homologação e Publicação 01/11/2017 http://ead.ifnmg.edu

.br 

3.6 Matrícula 01 a 08/11/2017 Polo Avançado 

Aricanduva 

3.7 Início das Aulas (Momento 

Presencial Intensivo) 

Conforme 

cronograma de cada 

curso. A ser 

divulgado no 

resultado final. 

Telecentro 

comunitário na 

Praça da Matriz, nº 

230, Aricanduva-

MG 

 

7: Das Inscrições 

 

7.1 - São Documentos Exigidos para a inscrição 
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1 Original e Cópias do diploma ou certificado de conclusão do ensino fundamental, 

médio e educação superior se possuírem. 

2 Original e Cópias da carteira de identidade. 

3 Original e Cópias do CPF. 

4 Original e Cópias do Comprovante de Residência 

5 Declaração que comprove o vinculo como servidor municipal como Agente 

Comunitária de Saúde. 

6 Declaração que comprove o vínculo como servidor municipal como Cuidador Infantil 

8 Critérios de Classificação 

1 maior tempo na função exigida para o curso em dias 

8.1 – Critérios de desempate 

1 - Na ocorrência de candidatos com igual tempo de serviço, o desempate, para fins 

de classificação nas vagas, será feito considerando-se: 

a) maior idade; 

 

9. Local e Prazo para se inscrever. 

Os candidatos deverão realizar suas inscrições no site http://ead.ifnmg.edu.br. A 

Prefeitura Municipal de Aricanduva disponibiliza o Telecentro, localizado à Praça da 

Matriz, nº 230 em Aricanduva- Minas Gerais para realização das inscrições, a partir 

do dia 22/10 das 7h00m às 11h00m dos dias 23 a 27 de Outubro de 2017. 

10. DOS RECURSOS 

10.1. O candidato poderá apresentar recurso ao resultado preliminar no dia 

31/10/2017. 

10.2. Os recursos deverão ser encaminhados unicamente através de formulário 

eletrônico que será disponibilizado no endereço eletrônico http://ead.ifnmg.edu.br. 

10.3. Não serão aceitos recursos, via postal, via fax e/ou via correio eletrônico e 

tampouco será aceito recurso extemporâneo, inconsistente, que não atenda às 

exigências e/ou fora de qualquer uma das especificações estabelecidas no presente 

Edital. Os recursos assim recebidos serão preliminarmente indeferidos; 

10.4. Em hipótese alguma será aceito revisão de recurso ou recurso de recurso. 

11. Disposições Finais 

11.1 As matrículas dos candidatos classificados atenderão às determinações legais 

vigentes. 

11.2 A inscrição no 1º Processo Seletivo de 2017 do IFNMG implica, desde logo, o 

conhecimento e a tácita aceitação das condições e normas estabelecidas neste 

http://ead.ifnmg.edu.br/
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edital e, ainda, na Legislação Educacional Brasileira, sobre as quais o candidato 

não poderá alegar desconhecimento, ainda que a inscrição tenha sido feita por 

terceiros. 

11.3 O IFNMG não se responsabilizará por pedidos de inscrição não recebidos por 

fatores de ordem técnica que prejudiquem os computadores ou impossibilitem a 

transferência dos dados, falhas de comunicação ou congestionamento das linhas de 

comunicação. 

11.4 Será eliminado, a qualquer tempo, o candidato que utilizar meios fraudulentos 

e conduta indevida na inscrição, na realização da matrícula ou, ainda, praticar atos 

contra as demais normas contidas neste edital. 

11.5 O IFNMG divulgará, quando necessário, normas complementares e avisos 

especiais, disponíveis no portal eletrônico http://ead.ifnmg.edu.br. 

11.6 O IFNMG reserva-se o direito de convocar candidatos, seguindo a lista de 

classificação, caso o aluno matriculado não compareça ao primeiro momento 

presencial intensivo sem apresentação, por escrito, no Campus/Polo para o qual se 

matriculou, de justificativa plausível conforme normas e regulamentos da instituição. 

11.7 Os resultados serão válidos unicamente para o presente Processo Seletivo. 

11.8 É de responsabilidade exclusiva do candidato informar-se acerca de editais, 

normas complementares, avisos, portarias e chamadas oficiais do Processo 

Seletivo e de todas as etapas da confirmação de vaga. 

12.9 O prazo para impugnação do presente edital será de 2 (dois) dias úteis, a 

contar da data de sua publicação. 

12.10 Em hipótese alguma, o eventual acatamento da impugnação do edital 

implicará o direito de cancelamento de inscrição de qualquer candidato. 

11.11 Incorporar-se-ão a este edital, para todos os efeitos, quaisquer editais 

complementares que venham a ser publicados no portal eletrônico do IFNMG. 

11.12 Os casos omissos serão resolvidos pela comissão de processo seletivo 

 

 

 

Montes Claros-MG, 23 de outubro de 2017. 

 

 

Prof. Antônio Carlos Soares Silva 

Diretor de Educação a Distância 


