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CHAMADA PÚBLICA

1º CONVITE DE VAGAS REMANESCENTES

EDITAL No 20, DE 03 DE ABRIL DE 2019

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS
GERAIS  –  CAMPUS  MONTES  CLAROS,  por  intermédio  do  seu  Diretor-Geral,  convida
interessados para se matricular no CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC)
INGLÊS BÁSICO, Modalidade de Educação a Distância, conforme descrito abaixo: 
 

1 DAS VAGAS

1.1 As vagas se destinam a candidatos  interessados (inscritos e não inscritos)  no processo

seletivo do edital original 26 de 24 de Outubro de 2018, a saber:

Polo Sede do IFNMG / Curso Número de Vagas

IFNMG – Campus Montes Claros / Inglês Básico (200h) 31

1.2 O candidato selecionado deverá cumprir carga horária do curso de forma online e presencial

conforme determinação do CEAD/IFNMG, do IFNMG - Campus Montes Claros e do Projeto do

Curso de Inglês Básico.

1.2.1 A aula presencial será no polo sede de Educação a Distância (EaD) do IFNMG – Campus

Montes Claros, local onde acontecerá o curso no qual o candidato se matriculou.

2. DA SELEÇÃO E PRAZOS E LOCAIS PARA MATRÍCULA

2.1 Os interessados deverão dirigir-se ao IFNMG - Campus Montes Claros, nos dias 04, 05 ou

08 de abril de 2019 de 13 horas e 30 minutos às 16 horas e 30 minutos, portando todos os

documentos relacionados a seguir, bem como atender todas as demais instruções do presente

Edital.

2.2 As inscrições serão GRATUITAS e ocorrerão, POR ORDEM DE CHEGADA, exclusivamente,

no Campus Montes Claros, conforme local e endereço destacados a seguir:
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Polo de Apoio Presencial Endereço de Matrícula Matrícula

IFNMG – Campus Montes
Claros

Núcleo de Ensino a Distância
 NeaD – Prédio de Ensino I

Rua Dois, 300 - Village do Lago I,
Montes Claros - MG, 39404-058

Curso FIC EaD 
Inglês Básico 
(Carga horária:

200h)

2.4  Os candidatos interessados deverão portar todos os documentos relacionados no item 3,

bem como atender todas as demais instruções do presente Edital.

3 DA DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA

3.1 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) Histórico Escolar (mínimo Ensino Fundamental Completo); 

d) Título de Eleitor acompanhado do comprovante da última votação ou quitação eleitoral; 

e) 2 fotos 3X4; 

f) Comprovante de residência; 

g) Certificado de quitação com o serviço militar para os candidatos do sexo masculino; 

3.2 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.

3.3 No ato da entrega da documentação, o candidato ou seu procurador devidamente habilitado,

deverá apresentar originais e cópias documentos legíveis de todos os documentos mencionados.

3.4 No caso de candidatos maiores de 18 anos, será considerado seu representante legal aquela

pessoa  que  apresentar  procuração  simples  ou  documento  equivalente,  sendo  exigida  a

apresentação  da  carteira  de  identidade  do  procurador,  cujo  número  deverá  constar  na

procuração, e cópia do documento de identidade do candidato.

3.5 Se o candidato for menor de 18 anos deverá, no ato da matrícula, ser assistido pelo pai, mãe

ou responsável legal com documento judicial, portando RG e CPF.
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3.6 Na impossibilidade do comparecimento do pai, mãe ou responsável legal, o candidato deverá

apresentar uma declaração de ciência da realização de matrícula, emitida por uma das pessoas

supramencionadas, com cópia do documento de identidade do responsável no ato da matrícula.

3.7 A documentação e as informações prestadas pelo(s) candidato(s) ou seu responsável legal,

serão de inteira responsabilidade desses.

3.8 O candidato deverá preencher, no local de matrícula, os seguintes formulários:

1) ANEXO II – REQUERIMENTO DE MATRÍCULA

2) ANEXO III – TERMO DE CIÊNCIA

3) ANEXO III – TERMO DE RESPONSABILIDADE

4) ANEXO V – FICHA DE SAÚDE

5) ANEXO XIV – AUTORIZAÇÃO PARA MENORES DE IDADE, quando for o caso.

3.9 Se houver algum motivo para indeferimento a vaga será liberada para novas matrículas de

candidatos 

Montes Claros/MG, 03 de abril de 2019.

Prof. Renato Afonso Cota Silva
Diretor-Geral do IFNMG – Campus Montes Claros


