www.ifnmg.edu.br

O IFNMG
Os Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia foram criados em 2008, a partir da
junção de instituições de ensino integrantes da
Rede Federal de Educação Profissional, Científica
e Tecnológica.

Unidades do IFNMG

Um deles é o Instituto Federal do Norte de Minas
Gerais (IFNMG), criado através da integração do
Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet)
Januária e da Escola Agrotécnica Federal de
Salinas, instituições com mais de 50 anos de
experiência em educação profissional.
Atualmente, constitui-se de sete Campi:
Almenara, Araçuaí, Arinos, Januária, Pirapora,
Montes Claros e Salinas.
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Para os anos de 2013-2014, está prevista uma
nova expansão do Instituto, com a implantação de
outras duas unidades, nas cidades de Diamantina
e Teófilo Otoni.
O IFNMG oferece cursos técnicos de nível médio
(nas modalidades integrado, concomitante e
subsequente ao ensino médio), presenciais e a
distância. Também oferece cursos técnicos
PROEJA (educação de jovens e adultos) e FIC
(formação inicial e continuada). Conta, ainda, com
cursos superiores (tecnologia, bacharelado e
licenciatura) em diversas áreas e pós-graduação.
O Instituto oferta educação gratuita e
comprometida com a justiça social e com o
desenvolvimento da nossa região. Além disso, tem
como compromisso desenvolver programas de
extensão e divulgação científica e tecnológica,
bem como realizar e estimular a pesquisa
aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o
desenvolvimento científico e tecnológico.

1 - Campus Arinos
Rodovia MG 202, km 407 - Arinos/Buritis - Arinos - MG

Educação pública e de qualidade
ao seu alcance.

2 - Campus Januária
Fazenda São Geraldo, s/n, km 06 - Januária - MG
3 - Campus Montes Claros
Rua 2, 300, Village do Lago I, Montes Claros – MG
4 - Campus Pirapora
Rua Humberto Mallard, 1.355 - Bairro Santos Dumont - Pirapora - MG
3 - Reitoria
Rua Gabriel Passos, 259 – Centro - Montes Claros - MG

Mais informações: (38) 3201-3050

NORTE DE MINAS GERAIS

12
2° Processo Seletivo 20

cnicos oferecidos:
Confira os cursos té

oferecida:
Conheça a formação

Escolha um dos cursos técnicos
presenciais oferecidos pelo 2º Processo
Seletivo 2012 do Instituto Federal do
Norte de Minas Gerais (IFNMG), nas
cidades de Arinos, Januária, Montes
Claros e Pirapora.

INOS
CAMPUS AR

Administração: direcionada para atividades de
administração e de suporte logístico à produção e
à prestação de serviços em qualquer setor
econômico e em todas as organizações, públicas
ou privadas, de todos os portes e ramos de
atuação.

Curso

Modalidade

Turno

Vagas

Duração

Administração

Concomitante
Subsequente

Noturno

35

3 semestres

Meio Ambiente

Concomitante
Subsequente

Matutino

35

3 semestres

Venha fazer parte de nossa comunidade
acadêmica.

NUÁRIA
CAMPUS JA
Curso

Modalidade

Turno

Vagas

Duração

Enfermagem

Subsequente

Noturno

40

3 semestres

Inscrições (Internet)

www.ifnmg.edu.br

Enfermagem: direcionada para atividades de
melhoria da qualidade de vida da população, com
atuação qualificada para o apoio dos hospitais,
centros e postos de saúde.

S
NTES CLARO
CAMPUS MO
Curso

Modalidade

Turno

Vagas

Duração

Informática

Concomitante
Subsequente

Vespertino

40

43 semestres

Período: 25/06 a 13/07/2012
Taxa: R$ 10,00
Pedido de isenção da taxa de inscrição:
25/06 a 02/07/2012

APORA
CAMPUS PIR
Curso

Modalidade

Turno

Vagas

Duração

Informática

Concomitante
Subsequente

Noturno

40

3 semestres

Concomitante
Subsequente

Noturno

40

Segurança do
Trabalho

Concomitante

Noturno

40

Segurança do
Trabalho

Subsequente

Edificações

4 semestres

40

Informática: direcionada para atividades de
planejamento, implantação, organização e
gerência de sistemas de informação, visando
aplicações na produção de bens, serviços e
conhecimentos.
Meio Ambiente: direcionada para atividades de
gestão ambiental, aplicação da legislação e das
políticas ambientais, controle analítico para o
monitoramento dos ecossistemas locais e
desenvolvimento de tecnologias sustentáveis,
processos produtivos e saúde coletiva.

4 semestres

Provas: 22/07/2012
Noturno

Edificações: direcionada para atividades de
desenvolvimento e execução de projetos de
edificações e orçamento de obras, prestação de
assistência técnica para projetos e pesquisas
tecnológicas na área de edificações, dentre
outras.

4 semestres

Modalidades:
1 - Concomitante: para quem está cursando a 2ª ou 3ª série do Ensino
Médio.
2 - Subsequente: para quem já concluiu o Ensino Médio.

Segurança do Trabalho: direcionada para
atividades de consultoria de segurança, que
orienta e aconselha sobre a forma de agir para
garantir a prática de atividades seguras em áreas
como: construção civil, elétrica, industrial,
mecânica, ergonomia, dentre outros.

