MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 013/2020
CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA – EAD – ITUIUTABA, PARACATU,
PATROCÍNIO, UBERLÂNDIA E UBERLÂNDIA CENTRO 2020/1 - RETIFICADO
A Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - IFTM juntamente com a
Comissão Permanente de Processo Seletivo - COPESE, no uso de suas atribuições legais torna público que estarão
abertas as inscrições do Processo Seletivo para preenchimento de vagas de cursos de formação inicial e continuada, na
modalidade à distância, fomentadas pelo Programa Novos Caminhos do Ministério da Educação e ofertadas pelo IFTM
para o 1º semestre de 2020 e determina as seguintes normas:
1.DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O planejamento e a coordenação deste processo seletivo estão sob responsabilidade da Comissão Permanente de
Processo Seletivo – COPESE conforme estabelecido no Regimento Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Triângulo Mineiro – IFTM, de 29 de novembro de 2010, versão 01/2012 e suas alterações.
1.2.A Formação Inicial e Continuada – FIC é um processo de ensino e aprendizagem voltado à formação de
trabalhadores para inserção ou reinserção no mundo do trabalho, para a elevação de escolaridade e para aprimoramento,
aprofundamento e atualização profissional.
1.2.1.A Formação Inicial e Continuada – FIC consiste no desenvolvimento de cursos de capacitação e qualificação
para o mundo do trabalho, integrados ou não a programas e projetos específicos, atendendo o disposto no inciso II do
art. 7º da Lei 11.892/2008 de 29 de dezembro de 2008.
1.2.2. Os cursos de Formação Inicial e Continuada – FIC têm como finalidade a qualificação de trabalhadores, visando
promover a formação inicial e continuada técnica, tecnológica e científica, em atendimento às demandas de mercado
e setores produtivos, em consonância com a realidade local, regional e nacional.
1.3. Os cursos oferecidos neste edital serão ministrados na modalidade de ensino a distância. Portanto, para se inscrever
nestes cursos, o candidato deverá possuir conhecimentos básicos em informática e ter um computador ou notebook
com acesso à internet, uma vez que as aulas serão ministradas online.
1.4. Só serão aceitas inscrições para o preenchimento de vagas em um único curso.
1.5. A simples inscrição no processo seletivo não garante ao candidato o direito de ocupação de vaga.
1.6. Os candidatos serão selecionados, conforme o número de vagas, por sorteio público, conforme item 8, deste Edital.
1.7. O cronograma geral contendo as datas do Processo Seletivo consta no ANEXO I, deste Edital.
1.8.O prazo para impugnação do presente edital será de dois (2) dias a contar da data de sua publicação.
1.9. Neste edital 50% do total de vagas disponível é reservada para candidatos que não possuem matrícula ativa em
outro curso FIC no IFTM ou outra instituição de ensino.

2. CURSOS E VAGAS
2.1. OFERTA DE VAGAS

IFTM CAMPUS ITUIUTABA
CURSOS FIC

Nº
vagas
total

Agente Cultural

70

RV

35

AC

35

Carga
Horária

160

Duração
4 meses
3 meses

Requisitos
mínimos
Ensino
Fundamental II
(6º a 9º) Incompleto

Idade
Mínima

Local de
Funcionamento

15 anos
completo
Rua Belarmino Vilela
s
Junqueira, s/nº - Novo
1

Assistente de Secretaria
Escolar

70

35

35

180

3 meses
4 meses

Auxiliar de Biblioteca

70

35

35

160

4 meses
3 meses

TOTAL DE VAGAS
ITUIUTABA

210

105

105

-

-

CURSOS FIC

Nº
vagas
total

Agente de Informações
Turísticas

70

Ensino
Fundamental II
16 anos
(6º a 9º) Completo
Ensino
Fundamental II 15 anos
(6º a 9º) completos
Completo

Tempo 2 Ituiutaba/MG

-

-

-

Requisitos
mínimos

Idade
Mínima

Local de
Funcionamento

IFTM CAMPUS PARACATU
RV

35

AC

35

Carga
Duração
Horária

200

4 meses

Assistente Financeiro

70

35

35

160

4 meses
3 meses

Inglês - Básico

70

35

35

160

3 meses

Língua Brasileira de Sinais
(Libras) - Básico

70

35

35

160

4 meses
3 meses

TOTAL DE VAGAS
PARACATU

280

140

140

-

-

CURSOS FIC

Nº
vagas
total

RV

AC

Assistente Administrativo

70

35

35

160

3 meses

Assistente de Contabilidade

70

35

35

160

4 meses
3 meses

Assistente de Controle de
Qualidade

70

35

35

180

4 meses

Operador de Computador

70

35

35

160

4 meses
3 meses

Programador Web

70

35

35

200

4 meses

TOTAL DE VAGAS
PATROCÍNIO

350

175

175

-

-

Ensino
Fundamental II
(6º a 9º) –
Completo
Ensino
Fundamental II
Rodovia MG 188, Km
(6º a 9º) 15 anos
167 - Fazendinha Completo
completos
Paracatu/MG
Ensino
Fundamental I
(1º ao 5º ano)
Completo
Ensino
Fundamental II
(6º a 9º) Completo
-

-

-

IFTM CAMPUS PATROCÍNIO
Carga
Duração
Horária

Idade
Local de
Requisitos
Mínima
Funcionamento
mínimos
Ensino
15 anos
Fundamental II
completos
(6º a 9º) Completo
Ensino
Fundamental II
16 anos
(6º a 9º) Completo
Av. Líria Terezinha
Ensino
Lassi Capuano, 255 –
Fundamental II
17 anos Bairro Universitário –
(6º a 9º) Patrocínio/MG
Completo
Ensino
15 anos
Fundamental I
completos
(1º a 5º) Completo
Ensino
15 anos
Fundamental II
completos
(6º a 9º) Completo
-

-

-

Requisitos
mínimos

Idade
Mínima

Local de
Funcionamento

Ensino
Fundamental II

18 anos

IFTM CAMPUS UBERLÂNDIA
CURSOS FIC
Agente de Alimentação
Escolar

Nº
vagas
total
200
100

RV

AC

100
50

100
50

Carga
Duração
Horária
4 meses
160
3 meses

2

Introdução à Interpretação
em Língua Brasileira de
Sinais (Libras)

100

50

50

160

3 meses

160

4 meses
3 meses

Língua Brasileira de Sinais
(Libras) – Básico

100

Operador de Sistemas de
Irrigação

120

60

60

160

4 meses
3 meses

Produtor de Derivados do
Leite

120
70

60
35

60
35

160

3 meses

Produtor de Embutidos e
Defumados

120
70

60
35

60
35

160

4 meses
3 meses

Produtor de Olerícolas

120

60

60

200

4 meses

TOTAL DE VAGAS
UBERLÂNDIA

880
680

440
340

440
340

-

-

CURSOS FIC

Nº
vagas
total

50

50

(6º a 9º) Completo
Ensino
Fundamental II
(6º a 9º) Completo
Ensino
Fundamental II
(6º a 9º) Completo
Ensino
Fundamental I
(1º a 5º) Completo
Ensino
Fundamental I
(1º a 5º) Completo
Ensino
Fundamental I
(1º a 5º) Completo
Ensino
Fundamental I
(1º a 5º) Incompleto
-

15 anos
completos
Rodovia Municipal
15 anos Joaquim Ferreira –
completos Fazenda Sobradinho –
15 anos
completos

Zona Rural –
Uberlândia/MG

16 anos

16 anos

15 anos
completos

-

-

Idade
Mínima

Local de
Funcionamento

IFTM CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO

Auxiliar Pedagógico

TOTAL DE VAGAS
UBERLÂNDIA CENTRO
TOTAL DE VAGAS –
TODOS OS CAMPI

RV

AC

Carga
Duração
Horária

Requisitos
mínimos

Endereço: Rua
Blanche Galassi, 150 Bairro: Morada da
17 anos
Colina - CEP: 38411104 - Uberlândia/MG

70

35

35

200

4 meses

Ensino Médio completo

70

35

35

-

-

-

-

-

1590

795

795

-

-

-

-

-

Legenda:
RV - Vagas reservadas para candidatos que não possuem matrícula ativa em outro curso FIC no IFTM
ou outra instituição de ensino.
AC – Ampla Concorrência - Candidatos que possuem matrícula em cursos FIC no IFTM ou em outras
instituições de ensino.
3. ESTRUTURA DO CURSO
3.1. Os cursos FIC ofertados neste edital serão ministrados na modalidade de ensino a distância e têm como finalidade
a qualificação de trabalhadores, visando promover a formação inicial e continuada técnica, tecnológica e científica, em
atendimento às demandas de mercado e setores produtivos, em consonância com a realidade local, regional e nacional.
3.2. Para obter a certificação do curso, o estudante deverá cumprir todos os componentes estabelecidos no currículo,
conforme Projeto Pedagógico do Curso.
4. INSCRIÇÕES
4.1. A inscrição é gratuita.
4.2. Período: das 10h do dia 15 de junho de 2020 às 23h59 do dia 23 de junho de 2020, considerando o horário de
Brasília.
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4.3. As inscrições serão realizadas pela internet, na página www.iftm.edu.br/ingresso, “CURSOS DE FORMAÇÃO
INICIAL E CONTINUADA – EAD – ITUIUTABA, PARACATU, PATROCÍNIO, UBERLÂNDIA E
UBERLÂNDIA CENTRO 2020/1” em “Inscrição”.
4.3.1. Documentos necessários para a inscrição: Documento de Identificação e CPF do candidato.
4.3.2. Não é permitido utilizar documentos dos pais ou responsáveis na inscrição.
4.3.3. Serão aceitos como documentos de identificação: cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de
Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal; cédulas de identidade para estrangeiros,
expedidas pelo Ministério das Relações Exteriores; cédulas de identidade fornecidas por ordens ou conselhos de classes
que, por Lei, tenham validade como documento de identidade; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como
a Carteira Nacional de Habilitação com fotografia, na forma da Lei n. 9.503, de 1997 e Passaporte.
4.3.4. O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-lo nos postos credenciados localizados em qualquer agência
do Banco do Brasil S.A., da Caixa Econômica Federal e dos correios ou na Receita Federal, em tempo hábil, isto é, de
forma que consiga obter o respectivo número antes do término do período de inscrição.
4.4.O candidato deverá clicar em “Inscrição”, preenchendo integralmente o formulário eletrônico, observando as
instruções disponíveis neste Edital.
4.5. O candidato poderá realizar apenas uma inscrição em um único curso.
4.6. Realizada a inscrição, é necessário que o candidato faça a convalidação da inscrição a partir do link enviado para
o e-mail cadastrado no ato da inscrição. Se a convalidação não for realizada, a inscrição será invalidada.
4.7. Apenas os candidatos com inscrição validada participarão do sorteio.
4.8. O candidato somente poderá participar do sorteio após o cumprimento das seguintes etapas:
a) Realização da inscrição pela Internet;
b) Convalidação da inscrição pelo e-mail do candidato;
c) Validação da inscrição pela COPESE com a divulgação da listagem contendo o nome dos candidatos com inscrição
validada.
4.9. É de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas no Formulário de Inscrição em observância
às normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento. O candidato
deverá conferir em seu Formulário de inscrição se as informações estão corretas dentro do período de inscrições, uma
vez que não poderá alegar que constam informações equivocadas em prazo posterior ao término das inscrições.
4.9.1. O candidato deverá guardar consigo cópia do formulário de inscrição gerado na conclusão desta, para
conferência e eventual comprovação dos dados fornecidos, caso necessário.
4.9.2. Caso o candidato não concorde com qualquer dado publicado no site do processo seletivo, deverá este,
comprovar, por meio da referida cópia do formulário de inscrição a divergência alegada para correção dos dados por
meio do e-mail ingresso@iftm.edu.br.
4.10. O IFTM conforme Decreto nº 8.727/2016, que dispõe sobre o uso do NOME SOCIAL e o reconhecimento da
identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal direta, autárquica
e fundacional, assegurará atendimento específico ao candidato que desejar atendimento pelo nome social durante a
realização deste processo seletivo. Para tanto, deverá enviar para o e-mail ingresso@iftm.edu.br, dentro do prazo de
inscrição, o formulário constante no ANEXO III.
4.11. ALTERAÇÃO DE DADOS DA INSCRIÇÃO - as alterações de dados da inscrição efetuadas pelo candidato
somente serão permitidas até o último dia da inscrição. Alterações após este período deverão ser solicitadas à COPESE
pelo e-mail ingresso@iftm.edu.br que analisará a possibilidade ou não de atendimento da solicitação.
4.12. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro não se responsabilizará por inscrição
não efetivada por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou
de outros fatores que venham impossibilitar a transferência de dados ou ainda por falhas de impressão dos documentos
utilizados para a inscrição.
5. ATENDIMENTO AO CANDIDATO:
5.1.O candidato poderá obter informações por meio do e-mail ingresso@iftm.edu.br, no período de 15 de a 23 de
junho de 2020.
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6. VALIDAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
6.1. O candidato deverá, conforme subitem 4.6 deste edital, convalidar sua inscrição por meio do e-mail informado
no sistema de inscrições, confirmando assim seu interesse em participar do processo seletivo.
6.1.2. Somente os candidatos que realizarem a convalidação do subitem anterior estarão aptos a participarem do
sorteio.
6.1.3. Apenas serão consideradas válidas as inscrições convalidadas até às 23h59 do dia 23/06/2020.
6.2. A validação será realizada pela COPESE, que publicará a listagem contendo os nomes dos candidatos com
inscrição validada no dia 24/06/2020, a partir das 17 horas, na página http://www.iftm.edu.br/ingresso em
“CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA – EAD – 2020/1”
6.3. A presença do nome na lista de candidatos com inscrição validada (subitem 6.2) não implica na classificação do
candidato, uma vez que esta classificação dependerá do sorteio a ser realizado, conforme item 7, deste Edital.
6.4. Se o nome do candidato não aparece na lista com inscrição validada, deverá entrar em contato, impreterivelmente
até as 12h do dia 25/06/2020 com a COPESE pelo e-mail ingresso@iftm.edu.br, informando o fato. Se o candidato
não entrar em contato com a COPESE, perderá o direito de participar do sorteio e consequentemente o direito à vaga.
7. FORMA DE SELEÇÃO
7.1.A seleção para os cursos deste edital ocorrerá por meio de uma única etapa classificatória: SORTEIO.
7.2. O SORTEIO será realizado no campus de oferta do curso, às 15 horas do dia 26 de junho de 2020.
7.3. O candidato poderá assistir ao sorteio que será transmitido online em link a ser publicado no site do processo
seletivo no dia 26 de junho de 2020.
7.3.1. O candidato não poderá comparecer ao local de realização do sorteio, em virtude do isolamento social decorrente
da pandemia do novo coronavirus (COVID-19).
7.4. O sorteio é público e será realizado por servidores(as) designados(as) pelo IFTM. Durante o sorteio será feita uma
ata que deverá ser assinada por duas testemunhas e pelo servidor responsável pelo sorteio no Campus.
7.5. Os candidatos serão classificados, segundo o sorteio, observando-se a reserva de vagas, conforme o número
de vagas ofertadas no subitem 2.1, deste Edital.
7.5.1. A depender da quantidade de inscritos por campus, fica a critério do servidor responsável pelo sorteio,
realizar o sorteio de todos os inscritos validados ou de sortear até quatro vezes a quantidade de vagas por curso
disponível neste edital para compor lista de espera.
7.6. Os candidatos classificados em número excedente às vagas ofertadas serão ordenados em uma lista de espera,
os quais poderão ser convocados para ocupar as vagas de possíveis desistências.
7.7. Caso o número de candidatos inscritos por curso seja menor do que a quantidade de vagas oferecidas, não haverá
sorteio. Nesse caso, os candidatos serão convocados a matricular-se de acordo com as demais regras deste Edital.
7.8. Não caberá recurso contra o sistema de sorteio, salientando-se que o candidato deverá verificar se seu nome
consta na listagem de validação do subitem 6.2.
7.8.1. Caso o candidato não se manifeste no prazo do subitem 6.2, não poderá questionar posteriormente a lista de
validações e a sua não participação no sorteio.
7.9. Não existindo candidatos inscritos suficientes na Reserva de Vagas, as vagas serão preenchidas pelos candidatos
da Ampla Concorrência.
7.10. Não existindo candidatos inscritos suficientes na Ampla Concorrência, as vagas serão preenchidas pelos
candidatos da Reserva de Vagas.
8. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
8.1. O resultado definitivo convocando os candidatos selecionados a apresentarem documentos para matrícula será
divulgado na página http://www.iftm.edu.br/ingresso em “CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA
– EAD – ITUIUTABA, PARACATU, PATROCÍNIO, UBERLÂNDIA E UBERLÂNDIA CENTRO 2020/1” e
fixado nos campi, a partir das 17 h do dia 26/06/2020.
8.2. Resultados e convocações para matrícula não serão fornecidos por telefone, e-mail, fax ou telegrama.
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9. MATRÍCULA
9.1. Os candidatos selecionados e convocados para matrícula, obedecendo às vagas ofertadas no item 2.1 deste
Edital, deverão realizar sua matrícula conforme informativo de matrícula a ser publicado no dia do Resultado
Definitivo, enviando os seguintes documentos (sem rasuras, emendas ou cortes):

CAMPUS

E-MAIL PARA
INFORMAÇÕES SOBRE
DOCUMENTAÇÃO DE
MATRÍCULA

ITUIUTABA
matriculas.itb@iftm.edu.br

PARACATU

matriculas.ptu@iftm.edu.br

PATROCÍNIO

matriculas.ptc@iftm.edu.br

UBERLÂNDIA

matriculas.udi@iftm.edu.br

DOCUMENTOS EXIGIDOS NA MATRÍCULA
- Uma foto 3x4, atual.
- Cópia da Carteira de Identidade (RG);
- Cópia da Certidão de Nascimento ou casamento;
- Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
- Cópia do comprovante de escolaridade exigido no
pré-requisito do quadro do item 2.1 (histórico escolar
do ensino fundamental/médio), conforme o caso.
- Autorização dos pais/responsáveis para menores de 18
anos.
- Ficha cadastral do Anexo IV deste edital.
- Certificado de reservista, para pessoas maiores de 18
anos e do sexo masculino.
- Para candidatos da Reserva de Vagas, declaração de
não estar matriculado em outro curso FIC, modelo do
Anexo VI.
- Uma foto 3x4, atual.
- Cópia da Carteira de Identidade (RG);
- Cópia da Certidão de Nascimento ou casamento;
- Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
- Cópia do comprovante de escolaridade exigido no
pré-requisito do quadro do item 2.1 (histórico escolar
do ensino fundamental/médio), conforme o caso.
- Autorização dos pais/responsáveis para menores de 18
anos.
- Ficha cadastral do Anexo IV deste edital.
- Certificado de reservista, para pessoas maiores de 18
anos e do sexo masculino.
- Para candidatos da Reserva de Vagas, declaração de
não estar matriculado em outro curso FIC, modelo do
Anexo VI.
- Uma foto 3x4, atual.
- Cópia da Carteira de Identidade (RG);
- Cópia da Certidão de Nascimento ou casamento;
- Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
- Cópia do comprovante de escolaridade exigido no
pré-requisito do quadro do item 2.1 (histórico escolar
do ensino fundamental/médio), conforme o caso.
- Autorização dos pais/responsáveis para menores de 18
anos.
- Ficha cadastral do Anexo IV deste edital.
- Certificado de reservista, para pessoas maiores de 18
anos e do sexo masculino.
- Para candidatos da Reserva de Vagas, declaração de
não estar matriculado em outro curso FIC, modelo do
Anexo VI.
- Uma foto 3x4, atual.
- Cópia da Carteira de Identidade (RG);
- Cópia da Certidão de Nascimento ou casamento;
- Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
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UBERLÂNDIA
CENTRO

matriculas.udicentro@iftm.edu.br

- Cópia do comprovante de escolaridade exigido no
pré-requisito do quadro do item 2.1 (histórico escolar
do ensino fundamental/médio), conforme o caso.
- Autorização dos pais/responsáveis para menores de 18
anos.
- Ficha cadastral do Anexo IV deste edital.
- Certificado de reservista, para pessoas maiores de 18
anos e do sexo masculino.
- Para candidatos da Reserva de Vagas, declaração de
não estar matriculado em outro curso FIC, modelo do
Anexo VI.
- Uma foto 3x4, atual.
- Cópia da Carteira de Identidade (RG);
- Cópia da Certidão de Nascimento ou casamento;
- Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
- Cópia do comprovante de escolaridade exigido no
pré-requisito do quadro do item 2.1 (histórico escolar
do ensino fundamental/médio), conforme o caso.
- Autorização dos pais/responsáveis para menores de 18
anos.
- Ficha cadastral do Anexo IV deste edital.
- Certificado de reservista, para pessoas maiores de 18
anos e do sexo masculino.
- Para candidatos da Reserva de Vagas, declaração de
não estar matriculado em outro curso FIC, modelo do
Anexo VI.

9.2. O envio de documentos para matrícula deve ser efetuado pelo candidato, conforme informativo de matrícula a ser
publicado na página do processo seletivo no dia da divulgação do resultado.
9.2.1. O candidato que, por ventura, encaminhar por equívoco, documento ilegível, terá prazo de 3 dias a partir da data
da análise dos documentos pelo Registro Acadêmico do Campus para reenviar o documento de forma legível. Neste
caso, o candidato terá, dentro destes 3 dias, uma única chance para reenvio destes documentos, mesmo que dentro do
prazo de matrículas.
9.2.1.1. No caso do subitem 9.2.1, será enviado um e-mail ao candidato informando do indeferimento daquele
documento e este deverá acessar novamente o sistema de solicitação de matrícula, dentro do prazo de três dias a contar
da data do envio pelo IFTM do e-mail, para realizar o envio do documento de forma legível.
9.2.1.2. O candidato que não enviar o documento no prazo do subitem 9.2.1 de forma legível, ou enviá-lo novamente
de forma ilegível, terá sua matrícula indeferida e perderá o direito à vaga.
9.2.1.3. O candidato é responsável por acompanhar o status de sua solicitação de matrícula tanto no sistema de
solicitação de matrículas, como no seu e-mail cadastrado na inscrição. O IFTM não se responsabilizará no caso de o
candidato perder o prazo para reenvio de documentos considerados ilegíveis, ou enviar documento ilegível novamente.
9.3. O candidato convocado que, no prazo do Informativo de Matrículas, não realizar o envio dos documentos para
matrícula, ou enviá-lo de forma divergente de algum dos itens deste edital, perderá o direito à vaga e a mesma será
preenchida pelo próximo da lista de espera.
9.4. Os documentos enviados pelos candidatos na solicitação de matrícula serão analisados pelo Registro Acadêmico
do respectivo campus para o devido parecer sobre o deferimento ou indeferimento da matrícula.
9.4.1. No caso de indeferimento de matrícula, o candidato terá prazo de 2 dias corridos a contar da decisão do
indeferimento para recorrer administrativamente, enviando o recurso por e-mail para: documentos@iftm.edu.br com
o assunto “Recurso contra indeferimento de matrícula – cursos FIC” e explicitando as razões pelas quais sua matrícula
deveria ser deferida, conforme itens deste Edital.
9.5. Cabe exclusivamente ao candidato acompanhar as convocações no site do IFTM, na página do processo seletivo.
9.6. As matrículas da 1ª chamada deverão ocorrer no período de 27 a 30/06/2020. A matrícula será feita
virtualmente conforme informativo de matrícula a ser publicado juntamente com o resultado definitivo.
9.7. As matrículas da 2ª chamada estão previstas para o período de 1º a 03/07/2020 e demais chamadas a partir do
dia 06/07/2020. As chamadas serão publicadas na página eletrônica da COPESE: www.iftm.edu.br/ingresso.
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9.8. Caso o estudante matriculado não mais se interesse pela vaga, deverá manifestar oficialmente o seu cancelamento.
9.9. A prestação de informação falsa pelo candidato, apurada posteriormente à matrícula, em procedimento que lhe
assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento de sua matrícula, sem prejuízo das sanções penais
eventualmente cabíveis.
9.10. O IFTM poderá solicitar posteriormente documentos suplementares.
10. INFORMAÇÕES
10.1.Informações sobre este Processo Seletivo poderão
http://www.iftm.edu.br/ingresso e e-mail: ingresso@iftm.edu.br.

ser

obtidas

na

COPESE

pelo

site:

10.2. O Edital está disponível na página eletrônica http://www.iftm.edu.br/ingresso em “CURSOS DE FORMAÇÃO
INICIAL E CONTINUADA – EAD – ITUIUTABA, PARACATU, PATROCÍNIO, UBERLÂNDIA E
UBERLÂNDIA CENTRO 2020/1”, para download e na forma impressa nos locais de atendimento ao candidato.
11. DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. A inscrição do candidato implica na aceitação total e incondicional das normas constantes neste Edital, ao qual
não poderá alegar desconhecimento.
11.2. O candidato admitido cumprirá as normas e regulamentos da Instituição.
11.3. Será eliminado, a qualquer tempo, o candidato que utilizar meios fraudulentos e conduta indevida na inscrição,
na seleção e na matrícula ou que não se enquadrar em algum dos requisitos deste Edital.
11.4 Reserva-se o direito ao Instituto Federal do Triângulo Mineiro, de cancelar a turma ou o Processo seletivo para
o(s) Curso(s) em que o número de candidatos seja insuficiente para mantê-lo(s).
11.5. Este edital e seus resultados serão válidos, unicamente, para o presente Processo Seletivo.
11.6. O Instituto poderá, a seu critério, promover outras chamadas sucessivas, obedecendo à ordem de classificação
dos candidatos após o sorteio para o preenchimento de vagas ociosas.
11.7. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer Editais Complementares que vierem a ser
publicados pela COPESE/IFTM.
11.8. Para dirimir os eventuais conflitos atinentes a este certame fica indicado o Foro da Justiça Federal Subseção
Judiciária de Uberaba/MG.
11.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Processo Seletivo - COPESE.
11.10. O Processo Seletivo será homologado pela Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Triângulo Mineiro.
Uberaba (MG), 10 de junho de 2020.
DEBORAH SANTESSO BONNAS
Reitora do IFTM
Retificado quadro do item 2.1 em 16/06/2020.
Retificado em 17/06/2020, retirado item 4.6 e 4.8, letra b e 6.1, visto que a convalidação por e-mail foi retirada do
sistema de inscrições.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 013/2020
CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA – EAD – ITUIUTABA, PARACATU,
PATROCÍNIO, UBERLÂNDIA E UBERLÂNDIA CENTRO 2020/1
ANEXO I

CRONOGRAMA GERAL

Ref. Item do
Edital

ETAPAS

4.2

Período de inscrição

6.2

Divulgação da lista dos candidatos com inscrição validada
em www.iftm.edu.br/ingresso, em “CURSOS DE
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA – EAD –
2020/1”– “Lista de Inscrições Validadas”

24/06/2020

7.2

Sorteio

26/06/2020

8.1

Divulgação do Resultado Definitivo do Sorteio, em
www.iftm.edu.br/ingresso“CURSOS DE FORMAÇÃO
INICIAL E CONTINUADA – EAD – 2020/1” – “Resultado
Definitivo”

26/06/2020

9.6, 9.7

Matrículas: 1ª Chamada
2ª Chamada
Demais chamadas

DATAS

15 a 23/06/2020

27 a 30/06/2020
1º a 03/07/2020
Após o dia 06/07/2020

9

Em papel timbrado

DECLARAÇÃO PARA SER ENTREGUE NA MATRÍCULA
APENAS PARA CANDIDATOS DA RESERVA DE VAGAS

ANEXO II

(Modelo de declaração para candidatos que não possuem o Histórico escolar)

DECLARAÇÃO DE ESCOLARIDADE

Declaramos para os devidos fins que, _____________________________________________________ filho de
____________________________________e de ________________________________________, está cursando
(ou cursou) a (o) __________________________________________ nesta instituição de ensino, conforme
documentos arquivados nesta escola.
Por ser verdade, firmo a presente declaração.

________________, _____ de ______________________ 2020.

__________________________________________________________________

Assinatura do Diretor ou responsável pela secretaria e carimbo
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 013/2020
CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA – EAD – ITUIUTABA, PARACATU,
PATROCÍNIO, UBERLÂNDIA E UBERLÂNDIA CENTRO 2020/1

ANEXO III
REQUERIMENTO DE INCLUSÃO E USO DO NOME SOCIAL

Eu,

___________________________________________________________,

documento

de

identidade

_____________________ CPF _____________________, inscrito no processo seletivo dos cursos do Cursos de
Formação Inicial e Continuada – EAD – 2020/1, Campus ________________________________ para o curso
_________________________________,

solicito

a

inclusão

e

uso

do

nome

social

___________________________________________________ .
DECLARO ainda, estar ciente de minha inteira responsabilidade quanto à veracidade da informação ora prestada,
bem como ter conhecimento do Decreto nº 8.727/2016, que dispõe sobre o uso do NOME SOCIAL e o reconhecimento
da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública, assegurando o
atendimento específico a quem o desejar.

_______________/______/____ /2020
Local e data

_________________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)

______________________________________________
Assinatura do responsável (se menor de 18 anos)
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 013/2020
CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA – EAD – ITUIUTABA, PARACATU,
PATROCÍNIO, UBERLÂNDIA E UBERLÂNDIA CENTRO 2020/1

ANEXO IV - FICHA CADASTRAL
(para ser enviada preenchida juntamente com a documentação de matrícula)

1- Nome completo:________________________________________________
2 – Nome social:__________________________________
3- Sexo: ( ) F ( ) M 4 – CPF: ______________________ 5- RG: __________________ Órgão Expedidor:
_________________
5- Endereço:_______________________________________Nº___________Complemento: _________________________
CEP: ______________________Cidade: _________________________________________ Estado: ____________________
7 - Telefone para contato: ( )______________ Celular: ( )_______________
8 – E-mail:_____________________________________
9 - Menor de Idade: ( ) SIM ( ) Não
Sé é menor de idade responda:
Nome do Responsável legal:______________________________________________________________________________
CPF:_________________________________ Sexo: ( ) F ( ) M
Grau de parentesco: ( ) Avô/Avó ( ) Mãe/Pai ( ) Irmão/Irmã ( ) Tio/Tia ( ) Tutor Legal ( ) Outro
Endereço do responsável legal caso seja diferente do endereço do
menor:__________________________________________________
Nº_____ Complemento:
____________________CEP:__________________Cidade:______________________Estado:_____________
Telefone para contato: ( )__________________________ Celular: ( )_____________________
10- Escolaridade:
(
(
(
(
(
(
(

) Ensino fundamental I ( 1º ao 5º ano) – Incompleto
) Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano ) – Incompleto
) Ensino fundamental II (6º ao 9º ano) – Completo
) Ensino Médio Incompleto
) Ensino Médio Completo
) Ensino Superior Incompleto
) Ensino Superior Completo

11- Possui deficiência: ( ) SIM ( ) Não
Se possui alguma deficiência marcar qual:
( ) Deficiência Intelectual
( ) Deficiência Física
( ) Deficiência Auditiva
( ) Surdez
( ) Baixa Visão
( ) Cegueira
( ) Surdocegueira
( ) Outra

12- Cor da pele e/ou raça: ( ) Amarela ( ) Branca ( ) Parda ( ) Preta ( ) Indígena ( ) Sem declaração
13- Número do Certificado de Reservista (OBRIGATÓRIO para pessoas do Sexo Masculino, maiores de 18 anos):
_____________________________ Data de Emissão: ____/____/________ (É obrigatório também encaminhar a Foto do
documento ou o documento digitalizado).
14 -Você ou sua família recebe auxílio financeiro de algum programa de transferência de Renda?
( ) Bolsa Família
( ) BPC - Benefício de Prestação Continuada
( )Outros:
( ) Não recebemos nenhum tipo de auxílio financeiro.
Se marcou OUTROS na questão anterior, descreva qual auxílio
recebe:____________________________________________________
Informar o Número do NIS/PIS (Somente para quem recebe algum auxílio financeiro de programa de transferência de
renda): _______________________
12

15- Pertence à População do Campo?
( ) Trabalhador Extrativista
( ) Trabalhador Silvicultor
( ) Trabalhador Pescador
( ) Trabalhador Aquicultor
( ) Trabalhador Agricultor Familiar
( ) Não Pertenço à População do Campo
16 - Está desempregado? ( ) SIM ( ) Não
17- Está recebendo Seguro-desemprego? ( ) SIM ( ) Não
Informar nºdo NIS/PIS se estiver recebendo seguro-desemprego:_________________________
18 -É membro de Povo Indígena? ( ) SIM ( ) Não
Se marcou sim na pergunta anterior, escreva o nome do povo indígena conforme a FUNAI: __________________________
19- É membro de comunidade Quilombola? ( ) SIM ( ) Não
Se marcou sim na pergunta anterior, escreva o nome da comunidade Quilombola:__________________________________
______________

_____________________________________
Assinatura do candidato

_____________________________________________________
Assinatura do responsável legal, para candidato menor de idade

OBS: O candidato poderá transcrever o conteúdo deste anexo de forma legível, caso não tenha como imprimir
o documento e assinar.
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ANEXO V

Autorização de matrícula dos responsáveis para menores de 18 anos

Nome do candidato: __________________________________________________________________

Eu,_______________________________________________________________________________,
portador do RG _____________________________ e CPF ________________________________,
responsável

pelo

o

estudante

supracitado,

autorizo-o

a

fazer

sua

matrícula

no

curso

_________________________ do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo
Mineiro - Campus Ituiutaba, concordando com os termos do edital em questão.

______________________, _________ de ______________________ de 2020.

____________________________________________________
Assinatura do responsável

OBS: O candidato poderá transcrever o conteúdo deste anexo de forma legível, caso não tenha como imprimir
o documento e assinar.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 013/2020
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE NÃO ESTAR MATRICULADO EM OUTRO CURSO FIC
(SOMENTE PARA CANDIDATOS DA RESERVA DE VAGAS)

Eu,

, aprovado no Instituto

Federal do Triângulo Mineiro - IFTM para o Curso de

, Campus
, declaro não estar matriculado em outro curso FIC..

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

,

de

de

.

Assinatura legível

OBS: O candidato poderá transcrever o conteúdo deste anexo de forma legível, caso não tenha como imprimir
o documento e assinar.
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