MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE
MINAS GERAIS
IFNMG – CAMPUS AVANÇADO JANAÚBA
Avenida Brasil, nº 334 Centro, Janaúba – Minas Gerais
EDITAL Nº 21/2017
CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC) – ANO 2017
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE
MINAS GERAIS, CAMPUS AVANÇADO JANAÚBA, por intermédio de seu Diretor Substituto,
Evandro Ramos Araújo no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria nº 868/2015, de
19 de novembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 20/11/2015; torna público o
processo Seletivo Simplificado do(s) Curso(s) de Formação Inicial e Continuada em Língua
Espanhola para Vestibular.
1. O(S) OBJETIVOS DO(S) CURSO(S):
1.1 O curso tem como objetivos geral: o desenvolvimento de habilidades e competências que
permitam aos alunos alcançar um melhor resultado em provas de língua espanhola de processos
seletivos da região. Pretende-se através das provas de vestibular trabalhar os conteúdos gramaticais
mais cobrados e também a interpretação de textos em espanhol.
2. DA CARGA HORÁRIA E DA CERTIFICAÇÃO
2.1. Da carga Horária
2.1.1 O curso terá a carga horária de 40 (quarenta) horas, distribuídas ao longo do semestre letivo.
2.1.2. As aulas dos cursos acontecerão semanalmente, às segundas e quartas-feiras, de 19:30 às
21:30 hs, no Campus Avançado Janaúba do IFNMG.
2.2. Exigências para a Certificação:
2.2.1. Ter no mínimo 75% de frequência nas aulas;
2.2.2 Aprovação nas disciplinas.
3. DOS REQUISITOS PARA O PREENCHIMENTO E NÚMERO DE VAGAS
3.1. O presente curso é destinado ao público com o seguinte perfil:
3.1.1. Que esteja cursando ou já tenha concluído o ensino médio.
3.2. Do número de vagas:
3.2.1 O curso oferecerá (30) vagas.
4. DA INSCRIÇÃO
4.1. A inscrição dos candidatos às vagas do Curso FIC ocorrerá no período de 19 de julho a 04 de
agosto de 2017, conforme especificações neste Edital.

4.2. O candidato deverá se inscrever no Campus Avançado Janaúba do IFNMG, na Secretaria
Escolar – Endereço: Avenida Brasil, nº 334. Centro. Janaúba, no horário de 8:00 às 20:00 hs.
4.3. No ato da inscrição, o candidato deverá entregar a fotocópia de um documento de identificação
com foto (Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho ou Carteira de Habilitação); preencher o
Formulário de Inscrição (Anexo I); e o Questionário Socioeconômico (Anexo II).
4.4 Na Inscrição deverá constar, obrigatoriamente, a assinatura do candidato.
Parágrafo único: Em se tratando de aluno(a) com idade inferior à 18 anos, o responsável legal
deverá comparecer ao IFNMG, no ato da inscrição, para assinar o documento.
4.5. Estando o candidato impedido de comparecer para efetuar sua inscrição, o mesmo poderá
enviar um representante legal, munido de procuração particular emitida/assinada pelo candidato e
dos documentos originais do candidato.
4.6 São de inteira responsabilidade dos candidatos as informações prestadas no ato da inscrição e
serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não obedeçam às determinações contidas neste
Edital.
5. DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS E DO RESULTADO
5.1 O critério utilizado na seleção dos candidatos será feita através da análise do Questionário
Socioeconômico, limitado ao número de vagas ofertadas para o curso, priorizando idosos, gestantes,
lactantes, pessoas com necessidades específicas (transtornos de aprendizagem e deficiências),
beneficiários do Programa Bolsa Família e outros programas sociais.
5.2 Caso as vagas não sejam preenchidas ou exista desistência no primeiro encontro, o IFNMG –
Campus Avançado Janaúba convocará os suplentes, por telefone ou correio eletrônico, seguindo
rigorosamente a ordem de classificação, considerando o número de vagas definidas no item 3.2.
5.3 A lista com os nomes dos candidatos selecionados será divulgada no dia 15 de agosto de 2017
no site do IFNMG (www.ifnmg.edu.br/janauba), no site do Campus Avançado Janaúba ou em outras
mídias oficiais do IFNMG Campus Avançado Janaúba.
5.4 Em qualquer etapa da seleção, em caso de dúvida, os candidatos deverão se dirigir à
Coordenação de Extensão do Campus Avançado Janaúba.
6. DAS MATRÍCULAS
6.1 Os candidatos classificados dentro do limite das vagas e que tiveram suas inscrições deferidas
no processo seletivo deverão realizar suas respectivas matrículas no período de 16 à 18 de agosto
de 2017, no Campus Janaúba, de 8:00 às 20:00 hs. Para tanto deverão apresentar os seguintes
documentos:
I) Requerimento de Matrícula, Termo de Ciência e de Compromisso, fornecidos pela Secretaria;
II) 2 (duas) fotografias recentes 3 x 4 coloridas;
III) Certidão de Nascimento ou Casamento;
IV) Documento de Identidade;

V) CPF;
VI) Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição;
VII) Comprovante de quitação com o Serviço Militar, para candidatos brasileiros do sexo
masculino;
VIII) Comprovante de residência – Conta de luz;
I) Comprovante de escolaridade:
a) Histórico Escolar, original e cópia do Ensino Fundamental (1º grau); ou
b) Declaração de Conclusão do Ensino Fundamental emitidos por Instituição Oficial reconhecida ou
autorizada a funcionar pelo MEC.
IX) Cartão Nacional do SUS
6.2 Os candidatos com inscrições deferidas, além das vagas disponíveis no presente Edital,
integrarão uma lista de espera cujos nomes, na ordem de seleção, serão convocados caso haja
disponibilidade de vagas.
6.3 O discente terá sua matrícula cancelada se deixar de comparecer, sem justificativa aceita pela
Coordenação de Extensão, ao primeiro dia de aula e sua vaga será preenchida pelo primeiro
candidato da lista de espera.
6.3.1 O primeiro dia de aula dos cursos será realizado no dia 21 de agosto de 2017, às 19:30 hs
no IFNMG Campus Avançado Janaúba, situado à Avenida Brasil, nº 334, Centro, Janaúba.
7. DO INÍCIO E DURAÇÃO DO(S) CURSO(S)
7.1 O curso possui a seguinte carga horária e duração estimada:
7.1.1. Carga Horária: 40 hs. Duração Estimada: 03 meses
8. DOS INFORMES GERAIS DO(S) CURSO(S)
8.1 Durante o curso será ministrado o seguinte Conteúdo Programático:
a)
Item
1
2

Módulos
Introdução ao Espanhol
Desenvolvimento dos temas

Carga Horária (CH)
2
38

8.2 Dentro desses módulos serão trabalhados os seguintes aspectos gramaticais:


Alfabeto espanhol e suas particularidades;



Aspectos culturais e origem da língua.



Identificar informações verbais e não verbais do texto;



Identificar e interpretar conectores lógicos (palavras de ligação);



Identificar os componentes da estrutura do discurso;



Compreender a mensagem do texto;



Analisar aspectos gramaticais presentes no texto;



Sistema verbal: tempos simples dos verbos regulares e irregulares, locuções verbais;



Artigos definidos e indefinidos;



Substantivo: gênero e número;



Adjetivos possessivos e demonstrativos;



Pronomes pessoais;



Pronomes possessivos e demonstrativos;



Advérbios e preposições ;



“Heterogenéricos y Heterosemánticos”;



O artigo neutro “Lo”.

9. DO CALENDÁRIO
Atividades

Datas

9.1 Publicação do edital

18/07/2017

9.2 Período de inscrição

19/07 a 04/08/2017

9.3 Análise das inscrições

07 a 09/08/2017

9.4 Divulgação do resultado preliminar

10/08/2017

9.5 Prazo para interposição de recursos

11/08/2017

9.6 Análise do(s) recurso(s)

14/08/2017

9.7 Resultado do(s) recurso(s) e publicação do
Resultado Final dos classificados

15/08/2017

9.8 Realização das Matrículas pelos alunos
9.9 Início das aulas

16 a 18/08/2017
21 de agosto de 2017

9.10 Previsão do término das aulas

Novembro de 2017

10. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
10.1 Ao Campus Avançado Janaúba reserva-se o direito de não ofertar o curso caso não seja
atingido o número mínimo de 50 % de candidatos.
10.2 Os casos omissos, não previstos neste Edital, serão julgados pela Coordenação de Extensão do
Campus Avançado Janaúba, para o qual só cabem recursos a suas decisões junto à Direção Geral do
Campus Avançado Janaúba.
10.3 Este Edital entrará em vigor na data da sua Publicação.

Janaúba, 18 de julho de 2017.
Evandro Ramos Araújo
Diretor Substituto do IFNMG - Campus Avançado Janaúba

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE
MINAS GERAIS
Campus Avançado Janaúba
ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Nº DA INSCRIÇÃO ______________
NOME DO CURSO ______________________________________________________________
NOME DO(A) CANDIDATO(A) :____________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO:_____/_____/_______

IDADE: _____________________

SEXO:__________________________
TELEFONE RESIDENCIAL__________________

CELULAR__________________

ENDEREÇO: ___________________________________________________________________
NÚMERO __________________________ COMPLEMENTO ____________________________
BAIRRO: ______________________________________________________________________
CIDADE: __________________________________ CEP: ___________:______
E-MAIL:___________________________________________________________________
PROFISSÃO:______________________ NATURALIDADE:________________________
LOCAL,: ______________________________DE ________________DE 2017.
___________________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO
________________________________________________
ASSINATURA DO(A) RESPONSÁVEL LEGAL
___________________________________________________
ASSINATURA DO SERVIDOR
_______________________________________________________________________________
EDITAL Nº _____/2017

Nº DA INSCRIÇÃO: ______________

Curso:
Nome do(a) Candidato(a): _________________________________________________________
______________________________________________________
ASSINATURA DO SERVIDOR

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE
MINAS GERAIS
Campus Avançado Janaúba
ANEXO 2 - QUESTIONÁRIO DE PERFIL SOCIOECONÔMICO
I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO(A) ALUNO(A):
a) Nome: _______________________________________________________________________
b) Data de nascimento: ___/___/____
c) Endereço: _____________________________________________________________________
d) Sua residência localiza-se em: ( ) Área urbana
e)

Qual

a

sua

cor/etnia

(branco,

( ) Área rural

amarelo,

preto,

pardo,

indígena,

quilombola):

________________________________________________________________________________
f) Você tem alguma necessidade específica ou alguma deficiência? (Deficiência auditiva,
intelectual, física, visual, múltipla; transtorno de aprendizagem, dislexia, dislalia, discalculia,
hiperatividade, deficit de atenção, etc).
( ) não ( ) sim__________________________________________________________________
g) Seu estado civil (casado(a), solteiro(a), divorciado (a), etc): ______________________________
h) Você tem filhos? ( ) não ( ) sim. Quantos? _______
i) Em se tratando de candidata mulher, responda: Você está gestante? ( ) não ( ) sim.
j) Em se tratando de candidata mulher, responda: Você é lactante (está amamentando)?
( ) não ( ) sim
II – ESCOLARIDADE DO(A) ALUNO(A)
Onde você cursou o Ensino fundamental?
a) ( ) Todo em escola pública
b) ( ) Maior parte em escola pública.
c) ( ) Maior parte em escola particular
d) ( ) Todo em escola particular
III – OCUPAÇÃO PRINCIPAL DO(A) ALUNO (A)
a) ( ) Desempregado
b) ( ) Estudante

c) ( ) Empregado de Empresa Privada. Cargo/Função na empresa: _________________
d) ( ) Empregado de Empresa Pública. Cargo/Função na empresa: _________________
e) ( ) Empresário/Microempresário (área de atuação)___________________________
f) ( ) Profissional Liberal (Técnico, Dentista, Advogado, Contador, etc.)
g) ( ) Autônomo (Pintor, Artesão, Ambulante, pedreiro etc.)
h) ( ) Do lar (sem remuneração)
i) ( ) Trabalhador Rural
j) ( ) Aposentado
k) ( ) Outra situação _____________________________.
IV – INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO FAMILIAR (informe neste quadro todas
as pessoas que moram em sua casa, inclusive você. Preencha as informações que são
solicitadas, referente a cada pessoa).
Membro da
família(1º nome)

Idade Escolaridade
(analfabeto;
ensino
fundamental
incompleto ou
completo;
ensino médio
incompleto ou
completo;
ensino
superior, etc.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Renda bruta total da família: R$:

Parentesco

Ocupação (o que

Renda mensal

(pais, mãe,

faz)

(valor bruto

irmão, etc.)

mensal)

V – SITUAÇÃO DE MORADIA DA FAMÍLIA:
a) ( ) financiada. Valor da prestação__________________
b) ( ) alugada. Valor_______________________________
c) ( ) própria/quitada.
d) ( ) cedida/emprestada
e) ( ) adquirida por herança
f) ( ) outra situação _______________________________
VI – OUTRAS INFORMAÇÕES
a) Você ou algum membro da família tem alguma doença crônica? ( ) não ( ) sim
b) Você ou algum membro da família faz uso de medicamento contínuo? ( ) não ( ) sim
c) Sua família recebe bolsa família? ( ) não ( ) sim. Valor __________.
d) Alguém na família recebe outro tipo de benefício do governo? (seguro-desemprego; Benefício de
Prestação Continuada – BPC; aposentadoria; benefício safra; ou outro).
( ) não ( ) sim. Qual(is)__________________________________________________________
e) Tem alguma criança, adolescente, idoso, ou pessoa com deficiência que participa de algum
programa social? (ProJovem; Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI; Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos; etc.).
( ) Não ( ) Sim. Qual? ___________________________________________________________
f) Tem alguém na família em situação de acolhimento institucional (em Asilo para idosos ou
Abrigos); dependência química; ou preso? ( ) não

( ) sim

VII – MOTIVO DA ESCOLHA DO CURSO
a) ( ) Afinidade com a área do curso
b) ( ) Influência da família e/ou amigos
c) ( ) Facilidade de conseguir emprego
d) ( ) Solicitação da empresa/instituição em que trabalho
e) ( ) É um curso fácil
f) ( ) possibilidade de voltar a estudar
g) ( ) Já trabalho na área
h) ( ) falta de opção em cursar outro curso
i) ( ) Outra situação. ______________________________________________________________
Janaúba, ___ de _______________________ de _____.
_______________________________
Assinatura do(a) aluno (a)

______________________________________________
Assinatura do(a) Responsável legal

