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

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 003/2022
VAGAS OCIOSAS - PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 2022/1
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
a abertura do Processo de Seleção para preenchimento de vagas ociosas no curso de Pós-Graduação Lato
Sensu, para o 1º semestre de 2022, conforme o quadro abaixo 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. Compete exclusivamente ao candidato certificar-se de que cumpre todos os requisitos estabelecidos neste
Edital, sob pena de, se aprovado no processo seletivo, perder o direito à vaga.
1.3. O cronograma geral contendo as principais etapas e datas do Processo Seletivo constam no ANEXO I,
deste Edital.
1.4. O prazo para impugnação do presente edital será de 02 (dois) dias úteis a contar da data de sua publicação
por e-mail a ser enviado no citado prazo para ingresso@iftm.edu.br.
1.5. Somente será aceita uma inscrição por CPF para este Edital.
2. CURSOS E VAGAS
CURSOS DE
PÓS-GRADUAÇÃO
LATO SENSU
IFTM CAMPUS PATROCÍNIO
Gestão Estratégica de
Negócios

VAGAS

16

IFTM CAMPUS UBERABA
Gestão Ambiental:
Diagnóstico e Adequação
Vagas para lista de
Ambiental
espera

DURAÇÃO

18 meses

12 a 18 meses

PRÉ-REQUISITO

Diploma de
graduação de cursos
de nível superior
reconhecidos pelo
MEC
Diploma de graduação,
reconhecido pelo MEC, em
uma das áreas descritas no
público alvo.

IFTM CAMPUS UBERLÂNDIA
31
Ensino de Ciências e
Matemática

08 vagas para
Física
10 vagas para
Química
08 vagas para
Biologia
05 vagas para
Matemática

12 meses

Diploma de graduação,
reconhecido pelo MEC, em
uma das áreas descritas no
público alvo.

IFTM CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
Gestão, Supervisão e
Orientação Escolar

Vagas para lista de
espera

12 meses

Total geral de vagas

47

-

Diploma de graduação,
reconhecido pelo MEC, em uma
das áreas descritas no público
alvo.
-

2.1. PÚBLICO ALVO
2.1.1. Gestão Estratégica de Negócios: é destinado aos profissionais graduados em cursos superiores
reconhecidos pelo MEC.
2.1.2. Gestão Ambiental: Diagnóstico e Adequação Ambiental: é destinado aos graduados em:
administração, agronomia, direito, ciências biológicas, biologia, química, geografia, geologia, gestão
ambiental, engenharias, economia, arquitetura, urbanismo, saneamento ambiental, ciências sociais, zootecnia,
ciência e tecnologia em alimentos e áreas afins dentre outras graduações afins a essas áreas.
2.1.3. Ensino de Ciências e Matemática: é destinado aos profissionais das seguintes áreas: Professores de
Ciências do Ensino Médio e anos finais do Ensino Fundamental.
2.1.4. Gestão, Supervisão e Orientação escolar: é destinado aos profissionais da educação ou graduados que
tenham a intenção de atuar na Educação.
2.2. ESTRUTURA DOS CURSOS
CURSOS DE
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

CARGA
HORÁRIA

FUNCIONAMENTO
DIA
HORÁRIO

IFTM CAMPUS PATROCÍNIO
Gestão Estratégica de Negócios

Segunda a Sexta-feira

19h às 22h30

Sábado*

8h às 17h

Segunda a sexta feira
Sábado *

19h às 22h30
8h às 17h

400

IFTM CAMPUS UBERABA
Gestão Ambiental: Diagnóstico e
Adequação Ambiental:

400

IFTM CAMPUS UBERLÂNDIA
Ensino de Ciências e Matemática

400

Sábado
Sextas-feiras**

8h às 12h/
13h às 17h
18h às 22h

IFTM CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
Segunda e quarta
Gestão, Supervisão e Orientação Escolar

400

Sábado*

19h às 22h30
8h às 12h/
13h às 17h

Local de funcionamento:
- Campus Uberlândia - Rodovia Municipal Joaquim Ferreira – Fazenda Sobradinho - Zona Rural – Uberlândia/MG
- Campus Uberlândia Centro - Rua Blanche Galassi, 150, Bairro Morada da Colina - Uberlândia/MG.

* Os sábados podem ser considerados letivos de acordo com a necessidade.
** As aulas acontecerão preferencialmente aos sábados. As sextas poderão ser consideradas letivas de acordo com a
necessidade.

2.2.1. A carga horária das unidades curriculares dos cursos é distribuída em atividades teóricas e práticas sendo
todas as atividades realizadas 100% presenciais, com exceção do período de quarentena devido à pandemia
do Novo Coronavirus (COVID 19), conforme subitem 2.3.2.
2.2.2. A depender da situação com a crise devido à pandemia do Novo Coronavírus (COVID 19), as aulas
podem, durante o período da referida crise, ser ministradas de forma remota. Portanto, os estudantes devem
ter dispositivo com acesso à internet para assistir às aulas.
2.2.3. Os cursos possuem 360 horas mais 40 horas destinadas ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).
2.2.4. Para obter a certificação do curso o estudante deverá cumprir todos os componentes estabelecidos no
currículo, conforme Projeto Pedagógico de Curso.
2.2.5. As aulas práticas e/ou atividades acadêmicas dos cursos poderão acontecer em outros dias da
semana,bem como as aulas poderão ocorrer em outro local, de acordo com a necessidade do campus.

3. LINHAS DE PESQUISA
3.1. O estudante deverá desenvolver um Trabalho de Conclusão de Curso dentro das linhas de pesquisa
especificadas em cada curso.
3.1.1. Gestão Estratégica de Negócios:

- Marketing e Comportamento de Consumo;
- Contabilidade e Finanças Corporativas;
- Ensino e Pesquisa em Gestão Estratégica;
- Gestão Organizacional e Gestão com Pessoas;
- Gestão Pública e Sustentabilidade;
- Compras, Logística e Cadeias Produtivas;
- Empreendedorismo e Inovação
3.1.2. Gestão Ambiental: Diagnóstico e Adequação Ambiental
- Adequação ambiental
- Auditoria e Perícia
- Diagnóstico Ambiental aplicado à Gestão dos recursos ambientais
- Educação Ambiental
- Gestão de recursos hídricos
- Legislação ambiental
- Licenciamento Ambiental
- Águas, efluentes e resíduos sólidos;
- Gestão de bacias hidrográficas;
- Gestão de recursos florestais;
- Saneamento ambiental.
3.1.3. Ensino de Ciências e Matemática
- Recursos Didáticos para o Ensino de Ciências e Matemática;
- História, Filosofia e Cultura no Ensino de Ciências e Matemática;
- Ensino-Aprendizagem de Ciências e Matemática.
3.1.4. Gestão, Supervisão e Orientação Escolar
-Política, Gestão Escolar e Desenvolvimento Profissional de Gestores e Professores da Educação Básica
4. INSCRIÇÃO:
4.1. Período: das 10h do dia 13 de janeiro às 23h59 do dia 25 de janeiro de 2022, considerando o horário
de Brasília. A inscrição é gratuita.
4.2. A inscrição é realizada exclusivamente pela INTERNET no site www.iftm.edu.br/ingresso em
“VAGAS OCIOSAS - CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO 2022/1”.
4.3. Documentos necessários para inscrição: Documento oficial de identificação com foto e CPF do
candidato.
4.3.1. 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; Passaporte,
Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação com fotografia,
na forma da Lei n. 9.503, de 1997.
4.4. 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 II.
4.5. Procedimentos para inscrição: O candidato deverá clicar em “Formulário de inscrição”, preenchendo
atentamente, os campos solicitados.
4.5.1. Ao realizar sua inscrição, o(a) candidato(a) declara-se ciente da possibilidade de divulgação de seus
dados em listagens e resultados no decorrer do processo, tendo em vista que essas informações são
essenciais para o fiel cumprimento da publicidade dos atos que dizem respeito a este processo seletivo.
4.6. Na tela de dados pessoais o candidato deverá informar uma senha que será mantida sob sua guarda para
o acompanhamento do seu processo de inscrição e obtenção do resultado individual.
4.6.1. A recuperação de senha será feita por meio eletrônico e encaminhada ao e-mail informado pelo
candidato no ato da inscrição.

4.6.2. É fundamental e necessário o cadastro de e-mail exclusivo do candidato. O IFTM recomenda que o
candidato utilize de e-mail de domínio @gmail, para facilitar a validação do e-mail e comunicação com
este.
4.7. A inscrição é gratuita.
4.8. São de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas no Formulário de Inscrição e
pagamento da 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.
4.8.1. O candidato deverá guardar consigo cópia do formulário de inscrição gerado na conclusão desta, para
conferência e eventual comprovação dos dados fornecidos, caso necessário. Caso ele faça alguma alteração
na inscrição, deverá descartar o formulário antigo e gerar um novo com as informações atualizadas.
4.9. ALTERAÇÃO DA INSCRIÇÃO - as alterações de dados da inscrição efetuadas pelo candidato
somente serão permitidas até o último dia da inscrição. Alterações após este período ou após o pagamento
deverão ser solicitadas à COPESE pelo e-mail ingresso@iftm.edu.br que analisará a possibilidade ou não
de atendimento da solicitação.
4.10. O IFTM 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. ENVIO DE DOCUMENTOS
5.1. O candidato deverá no período de 13/01 a 25/01/2022 enviar para o e-mail vestibular@iftm.edu.br os
documentos abaixo, da seguinte forma:
Assunto: VAGAS OCIOSAS - CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO 2022/1/Nome do candidato
Texto: Nome e CPF do candidato.
Anexar: Documentos deste subitem, conforme o curso escolhido.
5.1.1. Ao anexar os documentos, verifique se o documento está legível.

6. DOCUMENTOS EXIGIDOS
6.1. O candidato deverá enviar pelo e-mail no prazo do subitem 8.1, os documentos exigidos conforme o curso
escolhido.
6.2. AOS CANDIDATOS DOS CURSOS DO CAMPUS PATROCÍNIO – GESTÃO ESTRATÉGICA
DE NEGÓCIOS
a) Formulário de Inscrição: devidamente preenchido e assinado (o formulário deve ser impresso no processo
de inscrição pelo site www.iftm.edu.br/ingresso em VAGAS OCIOSAS - CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO
2022/1 – Imprimir Formulário de Inscrição).
b) Cópia do documento de identificação e CPF.
c) Cópia do Diploma de Graduação ou declaração de conclusão de curso. (ver subitem 6.6)
d) Curriculum Lattes – impresso na plataforma lattes pelo endereço http://lattes.cnpq.br
e) Ficha de Análise do Currículo com as cópias dos documentos comprobatórios: o candidato deverá preencher
nome, número de inscrição e o item “pontuação atribuída” respeitando o limite de pontuação máxima,
conforme ANEXO III.
Obs 1.: Os documentos comprobatórios da pontuação atribuída deverão estar numerados conforme a
numeração (1. ao 11.) constante no ITEM DE AVALIAÇÃO do ANEXO III.
Obs 2.: Títulos sem a devida comprovação não serão pontuados.

O candidato que não enviar, não se identificar, não preencher a coluna de pontuação atribuída na ficha de
análise do currículo ou não numerar os documentos comprobatórios receberá nota zero nesta etapa.
6.3. AOS CANDIDATOS DOS CURSOS DO CAMPUS UBERABA – GESTÃO AMBIENTAL:
DIAGNÓSTICO E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL
a) Formulário de Inscrição: devidamente preenchido e assinado (o formulário deve ser impresso no processo
de inscrição pelo site www.iftm.edu.br/ingresso em VAGAS OCIOSAS - CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO
2022/1 – Imprimir Formulário de Inscrição).
b) Cópia do documento de identificação e CPF.
c) Cópia do Diploma de Graduação ou declaração de conclusão de curso (ver subitem 6.6).
d) Ficha de Análise do Currículo com as cópias dos documentos comprobatórios: o candidato deverá
preencher o item “pontuação atribuída” respeitando o limite de pontuação máxima, conforme ANEXO IV.
Obs 1: Os documentos comprobatórios da pontuação atribuída deverão estar numerados (1. ao 13.), conforme
os itens constantes na Ficha de Análise do Currículo do ANEXO IV.
Obs 2: Títulos sem a devida comprovação não serão pontuados.
Obs. 3: O candidato que não enviar, não se identificar, não preencher a coluna de pontuação atribuída naficha
de análise do currículo ou não numerar os documentos comprobatórios receberá nota zero nesta etapa.
Obs. 4: Caso o candidato faça a inscrição apresentando a declaração de escolaridade com a previsão de colação
de grau deverá anexar a declaração à ficha de análise de currículo, preencher a coluna “Pontuação atribuída”
do ANEXO IV, enumerando o documento com o item correspondente à sua formação acadêmica.

6.4. AOS CANDIDATOS DOS CURSOS DO CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO - GESTÃO,
SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO ESCOLAR:
a) Formulário de Inscrição: devidamente preenchido e assinado (o formulário deve ser impresso no processo
de inscrição pelo site www.iftm.edu.br/ingresso em VAGAS OCIOSAS - CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO
2022/1– Imprimir Formulário de Inscrição).
b) Cópia do documento de identificação e CPF.
c) Cópia do Diploma de Graduação ou declaração de conclusão de curso (ver subitem 6.6)
d) Curriculum Lattes –impresso na plataforma lattes pelo endereço http://lattes.cnpq.br
e) Ficha de Análise do Currículo com as cópias dos documentos comprobatórios: o candidato deverá
preencher o item “pontuação atribuída” respeitando o limite de pontuação máxima, conforme ANEXO VI.
Obs. 1: Os documentos comprobatórios da pontuação atribuída deverão estar numerados conforme a
numeração (1. ao 6.) constante no ITEM DE AVALIAÇÃO, conforme ANEXO VI.
Obs. 2: Títulos sem a devida comprovação não serão pontuados.
Obs. 3: O candidato que não enviar, não se identificar, não preencher a coluna de pontuação atribuída na ficha
de análise do currículo e não numerar os documentos comprobatórios receberá nota zero na ficha.
Obs. 4: Caso o candidato faça a inscrição apresentando a declaração de escolaridade com a previsão de colação
de grau deverá anexar a declaração à ficha de análise de currículo, preencher a coluna “Pontuação atribuída”
do ANEXO VI, enumerando o documento com o item correspondente à sua formação acadêmica.
6.5. AOS CANDIDATOS DOS CURSOS DO CAMPUS UBERLÂNDIA – CONTROLE DE
QUALIDADE EM PROCESSOS ALIMENTÍCIOS/ ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA
a) Formulário de Inscrição: devidamente preenchido e assinado (o formulário deve ser impresso no processo
de inscrição pelo site www.iftm.edu.br/ingresso em VAGAS OCIOSAS - CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO
2022/1– Imprimir Formulário de Inscrição).
b) Cópia do documento de identificação e CPF.
c) Cópia do Diploma de Graduação ou declaração de conclusão de curso (ver subitem 6.6).
d) Ficha de Análise do Currículo com as cópias dos documentos comprobatórios: o candidato deverá
preencher o item “pontuação atribuída” respeitando o limite de pontuação máxima, conforme ANEXO V.

Obs 1: Os documentos comprobatórios da pontuação atribuída deverão estar numerados (1. ao 11.), conforme
os itens constantes na Ficha de Análise do Currículo do ANEXO V.
Obs 2: Títulos sem a devida comprovação não serão pontuados.
Obs. 3: O candidato que não enviar, não se identificar, não preencher a coluna de pontuação atribuída na ficha
de análise do currículo e não numerar os documentos comprobatórios receberá nota zero na ficha.
Obs. 4: Caso o candidato faça a inscrição apresentando a declaração de escolaridade com a previsão de colação
de grau deverá anexar a declaração à ficha de análise de currículo, preencher a coluna “Pontuação atribuída”
do ANEXO V, enumerando o documento com o item correspondente à sua formação acadêmica.
6.6. O candidato que ainda não colou grau poderá se inscrever e apresentar como documento a Declaração de
Escolaridade com a previsão da colação de grau, sabendo-se que, no ato da matrícula deverá,
impreterivelmente, já ter colado grau e apresentar: Cópia do Diploma de Graduação ou Certificado de
Conclusão da graduação, sem os quais perderá o direito a vaga.
6.7. Se candidato estrangeiro, apresentar comprovante de identidade de estrangeiro com foto (válido no país)
ou passaporte.
6.8. Os documentos de candidato estrangeiro devem estar devidamente traduzidos para o português.
6.9. Os candidatos estrangeiros ou não, detentores de curso de graduação proveniente de entidade de ensino
estrangeiro, deverá apresentar diploma reconhecido e revalidado no Brasil, visto de permanência no país ou
comprovante de estar em situação regular no país.
6.10. É de responsabilidade do candidato a conferência dos documentos antes do envio do e-mail, após o
recebimento do mesmo, não será permitida a inclusão ou substituição de quaisquer outros documentos.
6.11. Documentos enviados após o dia 25/01/2022 não serão aceitos e o candidato será eliminado deste
Processo Seletivo.
7. CLASSIFICAÇÃO
7.1. Para a classificação, serão analisadas as seguintes etapas, conforme quadro abaixo:
Cursos de
Documento(s) para análise e classificação
Pós-Graduação Lato Sensu
IFTM Campus Patrocínio
Gestão Estratégica de Negócios Ficha de Análise do Currículo
IFTM Campus Uberaba
Gestão Ambiental: Diagnóstico Ficha de Análise do Currículo
e Adequação Ambiental
IFTM Campus Uberlândia
Ensino
de
Ciências
e Ficha de Análise do Currículo e comprovantes
Matemática
IFTM Campus Uberlândia Centro
Gestão,
Supervisão
Orientação Escolar

e Ficha de Análise do Currículo

Total
pontos
100

100

Pontuação
máxima
100

100

100

65

100

65

7.2. Só serão analisados os documentos dos candidatos que estiverem em conformidade com a exigência do
público alvo.
7.3. CANDIDATOS AO CURSO DO CAMPUS PATROCÍNIO – Gestão Estratégica de Negócios
7.3.1. Os candidatos serão classificados dentro do número de vagas ofertadas/concorrência, pela ordem
decrescente da pontuação obtida pela soma das notas da Ficha de Análise do Currículo.
7.3.3. Ficha de Análise do Currículo - O candidato deverá enviar a Ficha de Análise do Currículo, sendo
necessário preencher o nome, o número de inscrição (conforme Formulário de Inscrição), assim como a coluna
“Pontuação atribuída” e documentos comprobatórios devidamente enumerados. A Ficha de Análise do
Currículo será analisada e avaliada, por professores do curso, com base na tabela de pontuação do ANEXO III,
sendo realizada a conferência dos documentos comprobatórios entregues pelo candidato, podendo obter no

máximo 100 pontos. A análise dos documentos será feita conforme cópias de documentos comprobatórios
apresentados pelo candidato, servindo a numeração destes como base para a análise e não como fator
determinante. Assim, todos os documentos apresentados, enumerados, serão analisados.
7.3.3.1 A ausência da Ficha de Análise do Currículo fará com que o candidato receba nota zero neste instrumento
de avaliação.
7.3.4. Critérios de desempate: a) maior número de pontos obtido na ficha de análise do currículo (na seguinte
sequência: produção acadêmica e técnica, experiência profissional e formação acadêmica); b) maior nota obtida
no pré-projeto; c) maior idade (dia, mês e ano); d) menor renda familiar.
7.4. CANDIDATOS AO CURSO DO CAMPUS UBERABA – Gestão Ambiental: Diagnóstico e Adequação
Ambiental
7.4.1. Os candidatos serão classificados dentro do número de vagas ofertadas/concorrência, pela ordem
decrescente da pontuação obtida pela soma das notas da ficha de análise do currículo.
7.4.2 ETAPA ÚNICA – Análise da Ficha de Avaliação. ANEXO IV: Nesta etapa, serão conferidos os
comprovantes apresentados conforme item e a pontuação auferida pelo candidato na Ficha de Avaliação.
7.4.2.1. Análise da Ficha de Avaliação - O candidato deve colocar toda a documentação em ordem e
enumerada, preenchendo a pontuação correspondente na ficha de avaliação do ANEXO IV no campo destinado
ao candidato. Documentação ilegível, fora da ordem ou sem numeração (conforme itens do ANEXO IV) não
será pontuada.
7.4.2.2. A Ficha de Avaliação terá valor máximo de 100 pontos.
7.4.2.3. Somente os 50 melhores classificados nesta etapa para cada curso serão convocados para a entrevista.
7.4.2.4. Critérios de desempate: a) maior número de pontos obtido na ficha de análise do currículo (na seguinte
sequência: produção acadêmica e técnica, experiência profissional e formação acadêmica); c) menor renda
familiar.
7.5. CANDIDATOS AOS CURSOS DO CAMPUS UBERLÂNDIA – Ensino de Ciências e Matemática
7.5.1. Os candidatos serão classificados dentro do número de vagas ofertadas/concorrência, pela ordem
decrescente da pontuação obtida pela nota da Ficha de Análise do Currículo.
7.5.2. Ficha de Análise do Currículo - O candidato deverá enviar a Ficha de Análise do Currículo, sendo
necessário preencher o nome, o número de inscrição (conforme Formulário de Inscrição), assim como a coluna
“Pontuação atribuída” e documentos comprobatórios devidamente enumerados. A Ficha de Análise do Currículo
será analisada e avaliada, por professores do curso, com base na tabela de pontuação do ANEXO V, sendo
realizada a conferência dos documentos comprobatórios entregues pelo candidato, podendo obter no máximo
100 pontos. A análise dos documentos será feita conforme cópias de documentos comprobatórios apresentados
pelo candidato, servindo a numeração destes como base para a análise e não como fator determinante. Assim,
todos os documentos apresentados, enumerados, serão analisados.
7.5.3.1 A ausência da Ficha de Análise do Currículo fará com que o candidato seja desclassificado deste processo
seletivo.
7.6. CANDIDATOS AO CURSOS DO CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO - Gestão, Supervisão E
Orientação Escolar
7.6.1. Os candidatos serão classificados dentro do número de vagas ofertadas/concorrência, pela ordem
decrescente da pontuação obtida pela soma das notas da Ficha de Análise do Currículo.
a) Ficha de Análise do Currículo - O candidato deverá enviar a Ficha de Análise do Currículo, sendo
necessário preencher o nome, o número de inscrição (conforme Formulário de Inscrição), assim como a coluna
“Pontuação atribuída” e documentos comprobatórios devidamente enumerados. A Ficha de Análise do
Currículo será analisada e avaliada, por professores do curso, com base na tabela de pontuação do ANEXO
VI (Gestão, Supervisão E Orientação Escolar), sendo realizada a conferência dos documentos comprobatórios
entregues pelo candidato, podendo obter no máximo 65 pontos. A análise dos documentos será feita conforme
cópias de documentos comprobatórios apresentados pelo candidato, servindo a numeração destes como base
para a análise e não como fator determinante. Assim, todos os documentos apresentados, enumerados, serão
analisados.
Obs.: A ausência da Ficha de Análise do Currículo fará com que o candidato receba nota zero neste
instrumento de avaliação.

7.7. Critérios de desempate: a) maior número de pontos obtido na ficha de análise do currículo (na seguinte
sequência: a) experiência profissional e formação acadêmica); b) maior idade (dia, mês e ano); c) menor renda
familiar.
8. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
8.1. O resultado preliminar será divulgado no site www.iftm.edu.br/ingresso em “VAGAS OCIOSAS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO 2022/1” a partir das 17 horas do dia 28/01/2022.
8.2. Resultados e convocações não serão fornecidos por telefone, e-mail, fax ou telegrama.
8.3. O candidato poderá acessar o boletim de desempenho usando o número do seu CPF e senha no endereço
eletrônico www.iftm.edu.br/ingresso, em “VAGAS OCIOSAS - CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO 2022/1”,
a partir do dia 28/01/2022.
8.3.1. O boletim de desempenho apresentará a nota do candidato conforme sua classificação.
8.4. O resultado definitivo convocando os candidatos aprovados a apresentarem documentos para matrícula
será divulgado no site www.iftm.edu.br/ingresso, em “VAGAS OCIOSAS - CURSOS DE
ESPECIALIZAÇÃO 2022/1”, a partir das 17 horas do dia 02/02/2022.
9. RECURSOS
9.1. O prazo para interposição de recursos será de 02 (dois) dias, a contar do dia da divulgação do resultado
preliminar, em atendimento ao cronograma do ANEXO I. Em nenhuma hipótese, serão recebidos recursos
após esta data.
9.2. A interposição de recursos deverá ser realizada por meio do sistema eletrônico no endereço
www.iftm.edu.br/ingresso, em “Recurso contra o Resultado Preliminar”, utilizando o número do seu CPF e
senha.
9.3. A interposição de recurso deverá conter, com precisão, a situação a ser revisada, fundamentando-se, com
lógica e consistência os argumentos para contestação.
9.4. Os recursos serão analisados pelas respectivas bancas examinadoras, que darão decisão terminativa,
constituindo-se em única e última instância.
9.5. A COPESE terá o prazo de até 5 (cinco) dias, a contar do término de cada período destinado à interposição
de recursos, para emissão e divulgação dos pareceres.
9.6. Não será aceita a inclusão de novos documentos em fase recursal. O prazo para entrega de documentos
encerra-se em 25/01/2022, conforme item 5 deste Edital.
9.7. As decisões em relação às contestações serão divulgadas pela COPESE no site www.iftm.edu.br/ingresso
em “VAGAS OCIOSAS - CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO 2022/1”. Não serão encaminhadas respostas
individuais aos candidatos.
9.8. Não serão aceitos recursos via postal, fax, correio, pessoalmente ou, ainda, fora do prazo.

10. MATRÍCULA
10.1. A matrícula da 1ª chamada deverá ser realizada no período de 02/02/2022 a 06/02/2022. Link e
informações para realizar a matrícula on-line serão divulgados juntamente com o resultado definitivo.
10.2. Os candidatos convocados para a matrícula deverão enviar os seguintes documentos (sem rasuras,
emendas ou cortes):
1. Diploma de Graduação e/ ou Certificado de Conclusão de Curso.
2. Certidão de Nascimento ou Casamento.
3. Cédula de Identidade.
4. Cadastro de Pessoa Física – CPF.
5. Certidão de quitação eleitoral para os brasileiros maiores de 18 anos a ser expedida pelo site
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral.
6. Certificado de Reservista ou Atestado de Alistamento Militar, para os brasileiros maiores de 18 anos,
do sexo masculino.
7. Uma foto 3x4 (recente).

10.3. Só serão deferidos os pedidos de matrícula dos candidatos que apresentarem a documentação completa
e que atenderem aos requisitos contidos neste Edital.
10.4. O IFTM poderá solicitar posteriormente documentos suplementares.
10.5. O Certificado de Conclusão da Especialização somente será entregue ao estudante com a apresentação
do Diploma da Graduação, caso sua matrícula tenha sido feita com o Certificado de Conclusão.
10.6. Ocorrendo desistência ou cancelamento de matrícula, poderão ser convocados os candidatos da Lista de
Espera. A 2ª Chamada, se necessário, será a partir de 07/02/2022. As demais convocações dar-se-ão por meio
de sucessivas chamadas divulgadas no site www.iftm.edu.br/ingresso em “VAGAS OCIOSAS - CURSOS DE
ESPECIALIZAÇÃO 2022/1”.
10.7. O Instituto poderá, a seu critério, promover outras chamadas sucessivas, obedecendo à ordem de
classificação dos candidatos para o preenchimento de possíveis vagas remanescentes.
10.8. O acompanhamento das convocações para matrícula é de inteira responsabilidade do candidato.
10.9. Caso o estudante tenha efetuado sua matrícula e não mais se interessar pela vaga, deverá manifestar por
escrito, imediatamente, o seu cancelamento.

11. DAS INFORMAÇÕES
11.1. Informações poderão ser obtidas pelo site: www.iftm.edu.br/ingresso e e-mail ingresso@iftm.edu.br.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. A inscrição do candidato implica na aceitação total e incondicional das normas constantes deste Edital
e das instruções contidas no formulário de inscrição em relação aos quais não poderá alegar seu
desconhecimento.
12.2. Será eliminado, a qualquer tempo, o candidato que utilizar meios fraudulentos e conduta indevida na
inscrição, na seleção e na matrícula ou que prestar informação falsa no formulário de inscrição.
12.3. Ao Instituto reserva-se o direito de cancelar o Processo Seletivo/turma em que o número de candidatos
inscritos/matriculados seja inferior a 70% das vagas oferecidas.
12.4. Os resultados serão válidos, unicamente, para o presente Processo Seletivo.
12.5. O edital será publicado no endereço eletrônico www.iftm.edu.br/ingresso.
12.6. Para dirimir os eventuais conflitos atinentes a este certame fica indicado o Foro da Justiça Federal
Subseção Judiciária de Uberaba/MG.
12.7. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Processo Seletivo - COPESE.
12.8. O Processo Seletivo será homologado pela Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Triângulo Mineiro.
Uberaba (MG), 11 de janeiro de 2022.
DEBORAH SANTESSO BONNAS
Reitora do IFTM

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 003/2022
VAGAS OCIOSAS - PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 2022/1

ANEXO I
CRONOGRAMA GERAL
Ref. item do
Edital

ETAPAS

DATAS

-

Publicação do Edital

11/01/2022

4.1

Período de inscrição– pela internet no site
www.iftm.edu.br/ingresso em “CURSOS DE
ESPECIALIZAÇÃO 2022/1”

13/01 a 25/01/2022

5.1

Envio de documentos

13/01 a 25/01/2022

8.1

8.3

Resultado preliminar – disponível no site www.iftm.edu.br/ingresso
em “VAGAS OCIOSAS - CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO
2022/1
Boletim de desempenho–disponível no site
www.iftm.edu.br/ingresso em “VAGAS OCIOSAS - CURSOS DE
ESPECIALIZAÇÃO 2022/1”

28/01/2022

28/01/2022

9.1

Recurso – dois dias (48 horas) após a divulgação do resultado
preliminar

-

8.4

Resultado definitivo–disponível no site www.iftm.edu.br/ingresso em
“VAGAS OCIOSAS - CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO 2022/1

02/02/2022

10.1

Matrícula – 1ª chamada

02 a 06/02/2022

10.6

Matrícula– 2ª chamada
a partir do dia

A partir de 07/02/2022

COPESE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 003/2022
VAGAS OCIOSAS - PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 2022/1

ANEXO II
REQUERIMENTO DE INCLUSÃO E USO DO NOME SOCIAL

Eu, _______________________________________________, documento de identidade _____________________
CPF _____________________, inscrito no processo seletivo de VAGAS OCIOSAS - PÓS-GRADUAÇÃO LATO
SENSU 2022/1 em _______________________________________________________, 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.

_______________,______/____/___
Local e data

_________________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)

______________________________________________
Assinatura do responsável (se menor de 18 anos)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 003/2022
VAGAS OCIOSAS - PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 2022/1
ANEXO III
FICHA DE ANÁLISE DO CURRÍCULO- TABELA DE PONTUAÇÃO - Candidato ao curso do

Campus Patrocínio
Curso pretendido:

( ) Gestão Estratégica de Negócios

Nome do Candidato:

ITEM DE AVALIAÇÃO

Nº Inscrição:

Pontuação

FORMAÇÃO ACADÊMICA (52 pontos no máximo)
1. Graduação em Gestão Comercial
25 pontos
2. Graduação em cursos na área de Ciências
17 pontos
Sociais Aplicadas CNPq
3. Graduação em outros cursos.
8 pontos
4. Curso de Aperfeiçoamento em áreas afins com
mínimo de 180 horas de duração, realizado nos
1 ponto
últimos 5 anos.

Pontuação
Máxima

Pontuação
atribuída
(candidato
preencher)

25 pontos
17 pontos
8 pontos
2 pontos

PRODUÇÃO ACADÊMICA E TÉCNICA (30 pontos no máximo)
5. Artigo publicado em periódicos em áreas afins, 3,0 pontos/ artigo
9,0 pontos
nos últimos 5 anos
6. Resumo publicado em evento técnico-científico
1,0 ponto/ resumo
na área específica do curso pretendido, nos
5,0 pontos
últimos 5 anos.
7. Participação como palestrante em mesa
redonda, curso, mini-curso, congresso e simpósio
1,5 ponto/
6,0 pontos
relacionados à área a que concorre, nos últimos 5
participação
anos.
8. Participação em projetos de pesquisa, extensão,
iniciação científica, programa de jovens talentos,
2,0 pontos/ano ou
10,0 pontos
monitoria ou programa de educação tutorial, nos
projeto
últimos 5 anos.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (18 pontos no máximo)
9. Experiência comprovada (contrato ou carteira
0,2 ponto/ mês
9 pontos
assinada) em cargos e funções na área de gestão.
10. Estágio na área de gestão
0,2 ponto/ mês
6 pontos
11. Experiência comprovada (contrato ou carteira
0,2 ponto/ mês
3 pontos
assinada) de trabalho.
TOTAL GERAL

-

100 pontos

Data:
/
/
.
Assinatura legível do candidato
Assinatura do avaliador IFTM: ______________________________________________________

Análise da
pontuação (uso
exclusivo do
IFTM)
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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 003/2022
VAGAS OCIOSAS - PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 2022/1
ANEXO IV
FICHA DE ANÁLISE DO CURRÍCULO

TABELA DE PONTUAÇÃO - Candidato aos cursos do Campus Uberaba
Curso pretendido: ( ) Gestão Ambiental
Nome do candidato:
ITEM DE AVALIAÇÃO

Pontuação

Pontuação
Máxima

Nº Inscrição:
Pontuação Confirmação
atribuída
da pontuação
(candidato (uso exclusivo
preencher)
do IFTM)

FORMAÇÃO ACADÊMICA (30 pontos no máximo)
1. Curso de atualização realizado nos últimos 5 anos,
em área correlata ao curso pretendido com carga
3,0 pontos/curso
15,0
horária mínima de 40 (quarenta) horas.
2. Curso de Aperfeiçoamento em áreas afins ao curso
pretendido, com no mínimo 180 horas de duração,
realizado nos últimos 5 anos. (Pós-graduação lato
5,0 pontos/curso
15,0
senso e stricto senso - Mestrado e Doutorado - não
serão considerados para a pontuação deste critério)
PRODUÇÃO ACADÊMICA E TÉCNICA nos últimos 10 anos (30 pontos no máximo)
4. Artigo publicado em periódicos em áreas afins ao
2,0 pontos/artigo
6,0
curso pretendido.
5. Resumo publicado em evento técnico-científico
2,0 pontos/resumo
6,0
na área específica do curso pretendido.
6. Participação como palestrante em mesa redonda,
1,0 pontos /
curso, minicurso, congresso e simpósio relacionados
4,0
participação
à área a que concorre.
7. Apresentação de trabalho científico em congresso
1,0 pontos /
4,0
ou simpósios, relacionado à área que concorre.
apresentação
8. Participação como ouvinte, organizador ou
1,0 ponto /
moderador em congressos ou simpósios,
4,0
participação
relacionados à área a que concorre.
9. Participação em projetos de pesquisa, extensão,
iniciação científica, programa de jovens talentos,
2,0 pontos/ano ou
6,0
monitoria, programa de educação tutorial, programa
projeto
de iniciação à docência e residência pedagógica.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (40 pontos no máximo)
10. Experiência comprovada em cargos e funções na
5,0 pontos/ano
25,0
área específica ao curso pretendido.
11. Declaração de órgão competente de que atua ou
3,0
já atuou em projetos ou elaboração de
15,0
pontos/projeto/
estudo/relatório técnico na área específica ao curso
estudo/relatório
pretendido.
TOTAL GERAL
100 pontos
Data:

/

/2022

__________________________________
Assinatura legível do avaliador (IFTM)

Assinatura do candidato
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ANEXO V
FICHA DE ANÁLISE DO CURRÍCULO- TABELA DE PONTUAÇÃO - Candidato ao curso do

Campus Uberlândia
Curso pretendido:

( ) Ensino De Ciências e Matemática

Nome do candidato:

Nº Inscrição:

ITEM DE AVALIAÇÃO

Pontuação

Pontuação
Máxima

Pontuação
atribuída
(candidato
preencher)

Confirmação
da pontuação
(uso exclusivo
do IFTM)

FORMAÇÃO ACADÊMICA (30 pontos no máximo)
1. Curso de atualização realizado nos últimos 5 anos,
3,0 pontos/curso
15,0
em área correlata ao curso pretendido com carga
horária mínima de 40 (quarenta) horas.
2. Curso de Aperfeiçoamento em áreas afins ao curso
pretendido, com no mínimo 180 horas de duração,
5,0 pontos/curso
15,0
realizado nos últimos 5 anos. (Pós-graduação lato
senso e stricto senso - Mestrado e Doutorado - não
serão considerados para a pontuação deste critério)
PRODUÇÃO ACADÊMICA E TÉCNICA nos últimos 10 anos (30 pontos no máximo)
4. Artigo publicado em periódicos em áreas afins ao
2,0 pontos/artigo
6,0
curso pretendido.
5. Resumo publicado em evento técnico-científico
2,0 pontos/resumo
6,0
na área específica do curso pretendido.
6. Participação como palestrante em mesa redonda,
1,0 ponto /
curso, minicurso, congresso e simpósio relacionados
4,0
participação
à área a que concorre.
7. Apresentação de trabalho científico em congresso
1,0 ponto /
4,0
ou simpósios, relacionado à área que concorre.
apresentação
8. Participação como ouvinte, organizador ou
1,0 ponto /
4,0
moderador em congressos ou simpósios,
participação
relacionados à área a que concorre.
9. Participação em projetos de pesquisa, extensão,
2,0 pontos/ano ou
iniciação científica, programa de jovens talentos,
6,0
projeto
monitoria, programa de educação tutorial, programa
de iniciação à docência e residência pedagógica.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (40 pontos no máximo)
10. Experiência comprovada em cargos e funções na
5,0 pontos/ano
25,0
área específica ao curso pretendido.
11. Declaração de órgão competente de que atua ou
3,0
já atuou em projetos ou elaboração de
pontos/ projeto/
15,0
estudo/relatório técnico na área específica ao curso
estudo/ relatório
pretendido.
TOTAL GERAL
100 pontos
Data:

/

/2022

________________________________
Assinatura do candidato

_______________________________________
Assinatura legível do avaliador (IFTM)
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ANEXO VI
FICHA DE ANÁLISE DO CURRÍCULO

TABELA DE PONTUAÇÃO - Candidatos aos cursos do Campus Uberlândia Centro
Curso pretendido: GESTÃO, SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO ESCOLAR

Nome do candidato:

ITEM DE AVALIAÇÃO

Nº Inscrição:

Pontuação
Máxima

Pontuação

FORMAÇÃO ACADÊMICA (15 pontos no máximo)
1. Curso de atualização realizado nos últimos 5 anos,
em área correlata ao curso pretendido com carga
1,0 pontos/curso
horária mínima de 40 (quarenta) horas.
2. Curso de Aperfeiçoamento em áreas afins ao curso
pretendido, com no mínimo 180 horas de duração,
realizado nos últimos 5 anos. (Pós-graduação lato 2,0 pontos/curso
senso e stricto senso - Mestrado e Doutorado - não
serão considerados para a pontuação deste critério)
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 50 (pontos no máximo)
4. Experiência comprovada em cargos e funções na
3,0 pontos/ano
área específica ao curso pretendido
5. Experiências inovadoras, participação de
2,0 pontos por
premiações (comprovadas), diferencial na carreira
evento
6. Declaração de órgão competente de que atua ou já 2,0 pontos/ projeto/
atuou em projetos ou elaboração de estudo/relatório
estudo/ relatório
técnico na área específica ao curso pretendido
TOTAL GERAL

Pontuação
atribuída
(candidato
preencher)

Confirmação
da pontuação
(uso exclusivo
do IFTM)

5,0

10,0

20,0
10,0
20,0

65

Data: ____/_____/2022
________________________________
Assinatura legível do avaliador (IFTM)
______________________________________________________

Assinatura legível do candidato

