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EDITAL Nº 06, DE 21 DE JULHO DE 2011
PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES
2º PROCESSO SELETIVO DE 2011 DO IFNMG CAMPUS ALMENARA
Dispõe sobre o Preenchimento de Vagas Remanescentes
do 2º Processo Seletivo de 2011.

A Diretora Geral Substituta do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
– Campus Almenara, Professora SORAIA ATAIDE LINHARES FROTA, no uso das suas
atribuições conferidas pela Portaria nº 217, de 16 de Junho de 2011, publicada no Diário
Oficial da União de 17 de Junho de 2011, torna público que estarão abertas, no
período de 22/07 a 28/07/2011, as inscrições para concorrer ao preenchimento de
vagas remanescentes para Cursos Técnicos Subsequentes/Concomitantes a serem
oferecidos pelo Campus Almenara.
1. DA VALIDADE
1.1 O presente edital é válido, exclusivamente, para o preenchimento de vagas
remanescentes do segundo semestre de 2011.
1.2 Os cursos aos quais se refere este edital são ofertados nas seguintes modalidades:
a) CONCOMITANTE: oferecida somente a quem esteja cursando o 2 º ou 3º ano do
Ensino Médio e com matrículas distintas para cada curso.
b) SUBSEQUENTE: oferecida somente a quem já tenha concluído o Ensino Médio, na
sua forma regular ou na forma supletiva.
2. DOS CURSOS TÉCNICOS CONCOMITANTES/SUBSEQUENTES
2.1 Curso Técnico em Gerência em Saúde: A formação é direcionada para as
atividades de planejamento, administração e execução de empreendimentos na área de
saúde, tendo como áreas de atuação hospitais, consultórios, clínicas, postos e unidades
de saúde público e privados.

2.2 Curso Técnico em Enfermagem: A formação é direcionada para atividades de
melhoria da qualidade de vida da população, com atuação qualificada para o apoio dos
hospitais, centros e postos de saúde.
3. DOS CURSOS E VAGAS
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TOTAL DE VAGAS: 15 (quinze) vagas
3.1 Os cursos oferecidos são exclusivamente no regime de externato.
4. DAS DATAS, HORÁRIOS E LOCAIS DE INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições serão efetuadas no período de 22 a 28 de Julho de 2011, das 07h30min
às 10h30min e das 14h às 17h, na Coordenadoria de Registros Escolares do IFNMG Campus Almenara, situado a Rodovia BR 367, Km 07, s/n, Almenara/MG.
5. DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO
5.1 Poderão candidatar-se:
a)Os candidatos que aguardam na lista de espera do 2º Processo Seletivo de 2011 dos
cursos Técnico em Enfermagem e Técnico em Gerência em Saúde e que queiram mudar
de turno.

6. DA SELEÇÃO E MATRÍCULA
6.1 As vagas serão preenchidas conforme sorteio do candidato à ser realizado no dia
29/07/2011, às 10:00 horas, na Coordenadoria de Registros Escolares do IFNMG –
Campus Almenara e serão feitos até que se complete os quantitativos previstos no item 3
deste edital.
6.2 O candidato que não comparecer ao sorteio será eliminado.

6.3 As matrículas acontecerão no dia 29/07/2011, após o sorteio, na Coordenadoria de
Registros Escolares do IFNMG – Campus Almenara.
6.4 Perderá o direito de matrícula no IFNMG – Campus Almenara o candidato que não
comparecer no dia marcado neste Edital para sorteio e matrícula e cujos documentos
naquela data não estejam completos.
6.5 A documentação necessária para efetivar a matrícula deverá ser apresentada em
duas vias (a original e uma cópia autenticada).
6.5.1 As fotocópias poderão ser autenticadas na Coordenadoria de Registros Escolares
do Campus, desde que seja apresentado o documento original.
6.6 São documentos exigidos no ato da matrícula:
6.6.1 Modalidade subsequente: cópia autenticada do Histórico Escolar de conclusão do
Ensino Médio (2º grau) ou Certificado de Conclusão de Curso de nível médio ou
Declaração de Conclusão do Ensino Médio emitidos por Instituição Oficial reconhecida
ou autorizada a funcionar pelo MEC.
6.6.2 Modalidade concomitante: Declaração de estar regularmente matriculado no 2º ou
3º ano do ensino médio.
6.6.3 Para todas as modalidades:
a) Requerimento de Matrícula, Termo de Ciência e de Compromisso assinado pelos pais
ou responsável, se o requerente for menor de 18 anos;
b) 2 (duas) fotografias recentes 3 x 4 coloridas;
c) Certidão de Nascimento ou Casamento;
d) Documento de Identidade;
e) CPF;
f) Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição, para maiores de 18 anos;
g) Comprovante de quitação com o Serviço Militar para candidatos brasileiros do sexo
masculino, maiores de 18 anos.
6.7 A matrícula poderá ser feita por terceiros, exigindo-se, neste caso,
procuração

simples

de

próprio

punho do candidato, sem necessidade de

reconhecimento de firma, acompanhada do documento de identidade original do
procurador, bem como dos documentos do candidato especificados acima.
6.8 O candidato menor de 18 anos deverá ser assistido na matrícula pelo pai, mãe ou
responsável legal, os quais deverão apresentar, no ato da matrícula, CPF, RG e
documentação comprobatória de parentesco.
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 Este edital estará disponível no portal eletrônico do IFNMG http://www.ifnmg.edu.br no
link "INGRESSO", opção "VAGAS REMANESCENTES".
7.2 A inscrição do candidato implica a aceitação de todos os termos deste Edital.
7.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Processo Seletivo.

Almenara, 21 de Julho de 2011.

Soraia Ataide Linhares Frota
IFNMG – Campus Almenara
Diretora Geral Substituta

