
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal do Norte de Minas Gerais

EDITAL Nº  302, 14 DE AGOSTO DE 2018

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA RESERVA  DE  VAGAS  PARA  O

CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA LIBRAS BÁSICO CUSTEADO

PELO IFNMG ATRAVÉS DE OFERTA PRÓPRIA

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG), José Ricardo Martins da Silva, torna público, por
intermédio do Centro de Referência em Formação e Educação a Distância – CEAD, que
estarão abertas as inscrições ao processo de formação de reserva de vagas para sele-
cionar interessados no  Curso de Formação Inicial e Continuada Libras Básico, a ser
ofertado no âmbito do IFNMG, através de oferta própria, na Modalidade a Distância. 

1. Das disposições Preliminares

1.1 Toda a comunicação concernente ao presente processo seletivo, independente se

de  caráter  coletivo  ou  individual,  se  dará  através  do  sítio  ead.ifnmg.edu.br,

desobrigando o IFNMG de fazê-lo por outros meios de comunicação.

1.2 O candidato poderá realizar somente uma inscrição neste Processo Seletivo.

1.3 O presente Processo Seletivo Simplificado terá validade de um ano, a contar da

data de publicação do resultado final, prorrogável por igual período.

1.4 Dúvidas e informações acerca dessa seleção poderão ser encaminhadas para o e-

mail selecao.ifnmg2018@gmail.com.

2. Dados de Identificação do Curso

2.1  Denominação do curso: Libras Básico.

2.2. Áreas de conhecimento: Desenvolvimento Educacional e Social.

2.3 Carga Horária: 180h.
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2.4. Modalidade do curso: Educação a Distância

2.5. Forma: Aperfeiçoamento

2.6. Ano de Implantação: 2º semestre de 2018

2.7. Requisitos e Forma de Acesso:  As vagas serão destinadas  a alunos do curso de
graduação em Letras Libras do IFNMG, servidores e bolsistas do IFNMG que atuam
no atendimento ao surdo. A seleção acontecerá através de sorteio eletrônico.

2.8. Duração do Curso: Previsão de 4 meses

2.9. Número de Vagas: 100 vagas

3. Objetivos

Propiciar o desenvolvimento de habilidades linguísticas relacionadas ao uso da língua

Brasileira de sinais para atendimento a alunos e demais sujeitos surdos que se comuniquem

através da Libras.

4. Público Alvo

4.1 Alunos do curso de graduação em Letras Libras do IFNMG, servidores e bolsistas do
IFNMG que atuam no atendimento ao surdo.

5. Requisitos mínimos para inscrição

5.1  Integrar o público-alvo.

5.2 Ser portador de diploma de Ensino Fundamental Completo.

6. Vagas

Este edital visa preencher para o curso de Formação Inicial e Continuada Libras
Básico 100 vagas. As vagas serão destinadas a alunos do curso de graduação em
Letras Libras do IFNMG servidores e bolsistas do IFNMG que atuam no atendimento ao
surdo. 

As vagas oferecidas neste edital  serão ocupadas obedecendo-se à ordem de
classificação, será gerado uma lista única a partir de sorteio eletrônico, contemplando
os públicos citados acima, e os candidatos serão convocados de acordo o surgimento
de vagas.

7. Cronograma
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ITEM DESCRIÇÃO DATAS/PERÍODOS LOCAL

DIVULGAÇÃO E INSCRIÇÕES

7.1 Publicação do edital 14/09/2018 ead.ifnmg.edu.br

7.2 Período das Inscrições 17/09/2018 a 28/09/2018 ead.ifnmg.edu.br

RESULTADO PRELIMINAR

7.3 Resultado Preliminar 01/10/2018 ead.ifnmg.edu.br

7.4 Apresentação de Recursos 02 e 03/10/2018 ead.ifnmg.edu.br

RESULTADO FINAL

7.5 Resultado dos Recursos 09/10/2018 ead.ifnmg.edu.br

7.6 Homologação e Publicação 09/10/2018 ead.ifnmg.edu.br

7.7 Matrículas 1ª chamada 15 a 19/10/2018 De acordo item 11 do
edital

7.8 Caso não sejam preenchidas todas as vagas, poderão ocorrer outras chamadas.

8. Da Inscrição

8.1 As inscrições serão GRATUITAS e ocorrerão, exclusivamente, via Internet  através
da página eletrônica ead.ifnmg.edu.br.

8.2 No  ato da inscrição via internet, o candidato deverá informar  os dados pessoais

exigidos no formulário eletrônico.

8.3 Após a realização da inscrição no portal, o candidato receberá um e-mail para
confirmação  da  mesma,  somente  após  a  confirmação  a  inscrição  estará
efetivamente  finalizada,  sendo  possível  editar  a  inscrição  enquanto  a  mesma
estiver aberta.
8.4 A CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO É OBRIGATÓRIA, caso o aluno não realize a
confirmação, a inscrição não será finalizada, e o mesmo não constará nas listas
de resultado (s).
8.5 Cada candidato terá direito a somente uma inscrição.

8.6 Será de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas na ficha de

inscrição, em observância às normas e condições estabelecidas neste edital, sobre a

quais não se poderá alegar desconhecimento.

8.7 Os  cursos  serão  ofertados  na  modalidade  de  educação  a  distância,  com

momentospresenciais intensivos obrigatórios para estudos, avaliações, aulas práticas,

plantões, seminários etc, conforme a necessidade do curso.
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8.8 As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira responsabilidade do in-
teressado, dispondo o CEAD o direito de desclassificar deste Processo Seletivo, a qual-
quer tempo, o interessado que fornecer dados inverídicos e/ou sem a devida comprova-
ção. 

9. Critérios de Seleção e Classificação

9.1 Todo o processo de seleção e classificação será feito pela Comissão de Processo
Seletivo do CEAD/IFNMG, presidida pela Coordenação de Ensino do CEAD/IFNMG.

9.2  A  Comissão  de  Processo  Seletivo  do  CEAD/IFNMG ficará  responsável  pela
análise/julgamento das situações não previstas neste edital, sendo soberana em suas
decisões.

9.3 A seleção será realizada em fase única, de caráter eliminatório/classificatório, e em
conformidade com as informações fornecidas pelo candidato no ato da inscrição.

9.4 Todas as informações prestadas pelo candidato ao preencher o formulário eletrônico
deverão ser comprovadas posteriormente.

9.5  As  vagas  oferecidas  neste  edital  serão  ocupadas  obedecendo-se  à  ordem  de
classificação, a partir de sorteio eletrônico, contemplando os públicos supracitados, até
que o número total de vagas seja completado.

9.6  Para  o  preenchimento  de  vagas  remanescentes  será  gerado  uma  lista  única
também a partir  de sorteio  eletrônico,  e  os  candidatos  poderão ser  convocados de
acordo o surgimento de vagas.

9.7 Para efeito de classificação serão considerados aptos, apenas os candidatos que
atenderem aos requisitos mínimos da vaga descritos no item 4.

10. Dos Resultados e Recursos

10.1 O resultado preliminar e o resultado final do Processo Seletivo serão divulgados na

página eletrônica da Diretoria de Educação a Distância do IFNMG:  ead.ifnmg.edu.br,

obedecendo ao cronograma apresentado no item 7.

10.2 O candidato poderá apresentar recurso ao resultado preliminar  de acordo data
divulgada no cronograma.

10.3  Os  recursos  deverão  ser  encaminhados  unicamente  através  de  formulário
eletrônico que será disponibilizado no endereço eletrônico ead.ifnmg.edu.br.

10.4  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;

10.5 Em hipótese alguma será aceito revisão de recurso ou recurso de recurso.
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11. Das Matrículas

11.1  O  candidato  selecionado  deverá  realizar  sua  matrícula  de  acordo  as  datas

divulgadas no item 7 cronograma;

11.2 As matrículas serão realizadas no Centro de Referência em Formação e Educação

a Distância na Rua Santa Terezinha, 45, Cidade Nova, no horário de 8:00 às 12:00h e

de 14:00 às 18:00h.

11.3 A matrícula só será considerada válida se as informações fornecidas no ato da

inscrição  forem  verídicas,  confirmadas  pelos  documentos  entregues  no  ato  da

matrícula.

11.4 O processo de matrícula será efetivado mediante a recepção, análise e aprovação

dos  documentos  dos  candidatos  e  da  verificação  de  que  os  mesmos  atendam às

exigências previstas neste edital.

11.5  O  candidato  selecionado  deverá  comparecer  ao  Centro  de  Referência  em

Formação e Educação a Distância e apresentar os seguintes documentos :

I) original e fotocópia da cédula de identidade;

II) original e fotocópia do CPF;

III) original e fotocópia do Histórico Escolar levando em consideração a escolaridade

mínima exigida para o curso, de acordo item 5;

IV) original e fotocópia do Título de Eleitor acompanhado do comprovante da última

votação ou quitação eleitoral;

V) Declaração ou equivalente que comprove a atuação informada no ato da inscrição:

seja como  aluno do curso  de graduação em Letras  Libras  do IFNMG servidores e

bolsistas do IFNMG que atuam no atendimento ao surdo. 

VI) 3 fotos 3X4;

VII) original e fotocópia de comprovante de residência;

VIII) certificado de quitação com o serviço militar para os candidatos do sexo masculino;

IX) requerimento de matrícula em curso de formação inicial  e continuada (Anexo I),

termo  de  compromisso  (Anexo  II)  e  Termo  de  ciência   (Anexo  III),  devidamente

preenchidos;

X)  caso  o  candidato  esteja  impossibilitado  de  comparecer  para  efetuar  os

procedimentos de matrícula,  a  mesma poderá ser  feita  através de representante,  o

mesmo deverá estar munido de procuração simples, e apresentar toda a relação de

documentos listados acima.

12. Disposições Finais
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12.1 Todas as publicações deste edital serão feitas exclusivamente no site da Diretoria

de Educação a Distância do IFNMG no endereço eletrônico ead.ifnmg.edu.br.

12.2 A qualquer tempo o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou

em parte, seja por decisão unilateral do IFNMG, seja por motivo de interesse público ou

exigência legal, sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de qualquer

natureza.

12.3 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os resultados e demais

publicações referentes a este Edital.

12.4  As  situações  não  previstas  por  esse  edital  serão  julgadas  pela  Comissão  de

Processo Seletivo do CEAD/IFNMG.

Montes Claros-MG,   14  de setembro de 2018.

Prof. Antônio Carlos Soares Martins
Diretor de Educação a Distância/IFNMG
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ANEXO I

REQUERIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E
CONTINUADA

CURSO:

Nome do(a) aluno(a):                                                                                              Data de Nascimento: ____/____/_____

Natural de: Nacionalidade: UF: Sexo: (  )Masc.  (  )Fem.

Nome da mãe:

Nome do pai:

RG: Órgão Expedidor: Data de Expedição  

____/____/____

UF:

CPF: Estado Civil:

Endereço:                                                                                                                        Nº:
Bairro: Cidade: Complemento:

UF: CEP: Telefone/Celular:

E-mail: WhatsApp:

Grau de Formação:   (   ) Ensino Fundamental    (    ) Ensino Médio    (   ) Superior completo    (  ) Pós-graduação 

Estabelecimento de Ensino:

Ano de Conclusão: Cidade: UF:

Etnia/Raça: (  ) Amarela (  ) Branca (  ) Indígena (  ) Parda (  ) Preta (  ) Não declarada

Possui alguma necessidade específica? (  )Sim (  )Não Qual:

OBS.: Não pode haver rasura no Requerimento

Venho requerer  ao CEAD/IFNMG  a  matrícula  no  Curso de Formação Inicial e Continuada em  
________________________________________________    , ano _________.  Declaro que as informações 
prestadas são verdadeiras e de minha total responsabilidade.

Nestes termos, pede deferimento.

_____________________________, _______de ___________________de ________.

_________________________________________________________
Assinatura do Requerente

Recebido em 
_____/_____/________ ___________________________________

Assinatura do Responsável pela matrícula

______________________________________
Assinatura e carimbo do (a) Coordenador (a)

de polo

Deferido em _______/_____/________                                   Indeferido em _____/_____/________

________________________________________________________
Assinatura do Coordenador Geral 
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ANEXO II

TERMO DE COMPROMISSO   

Eu,__________________________________________________________  assumo

plena responsabilidade pela indenização no real valor de todo e qualquer dano causado

por  mim  ao  patrimônio  do  Polo  de  apoio  presencial

_____________________________________, bem como, por meio de quota-parte, de

dano comprovadamente causado pelo grupo a que pertencer.

Outrossim, comprometo-me dedicar  às atividades programadas pelo CEAD/ IFNMG,

aceitando todos os dispositivos e normas institucionais.

    _________________________-_______, de __________________ de _________.

_________________________________________
Assinatura do Aluno
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ANEXO III

TERMO DE CIÊNCIA

Eu,  _____________________________________________________________,
declaro estar ciente de que ao efetivar minha matrícula no IFNMG – Polo de apoio
presencial  ________________________________________  aceito  suas  normas
estatuárias e regimentais, bem como das decisões dos Conselhos Superiores.

________________________-______, de ____________________ de _________.

________________________________________
Assinatura do Aluno
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ANEXO IV

COMPROVANTE DE MATRÍCULA

COMPROVANTE REQUERIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E
CONTINUADA

Nome:

Curso: Polo:

Data Solicitação: _______/________/_______ Atendente:

COMPROVANTE REQUERIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E
CONTINUADA

Nome:

Curso: Polo:

Data Solicitação: _______/________/_______ Atendente:
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