MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIADE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL
DO NORTE DE MINAS GERAIS

Ofício Circular Nº 008/2013 – EAD/IFNMG/JANUÁRIA
Januária, 30 de Abril de 2013.

A
Superintendência de Ensino de Januária/MG
Secretaria Estadual de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Ac.:
Alberth Wiliam Próbio Monção – Superintendente SRE
João Mendes dos Santos – Diretor de Pessoal SRE
Denise Aparecida Franco Albreu – Diretora Educacional SRE
Suzana Alves Escobar Secretária de Educação - SEMEC

Assunto: Divulgação dos cursos Profuncionários para técnicos das escolas municipais e estaduais da área
de abrangência de Januária
Prezados Senhores, nossos cordiais cumprimentos!
A partir dos contatos firmados com a Superintendência de Ensino de Januária e as Secretaria
Municipal de Educação nos dias 28 e 29 de Abril, viemos solicitar uma ampla divulgação para matrícula nos
cursos do Profuncionários junto aos servidores das escolas municipais e estaduais da área de abrangência
desta superintendência. Os cursos são:
1- Secretaria Escolar
2- Alimentação Escolar
3- Multimeios Didáticos
Infraestrutura Escolar
4-

Sobre a abordagem de cada curso, anexamos um folder.
Em Agosto de 2012, em contato com esta instituição, nos reunimos com os secretários de Educação
da região para explicar os critérios e funcionamento desses cursos, na mesma época fizemos uma préinscrição dos interessados (em anexo encaminhamos um arquivo em excel contendo esses dados). Contudo,
não foi possível oferecer os cursos, porque nossas parcerias não se concretizaram. Neste ano o IFNMG optou
por uma oferta própria, com uma nova formatação, que precisa ser divulgada para os interessados - afinal
os cursistas se inscreveram, considerando alguns critérios que foram alterados.
Entendemos que estes cursos são relevantes para auxiliar os gestores escolares na manutenção e
conservação de suas escolas, além de ser um instrumento de melhoria para o atendimento ao público alvo,
algumas áreas até consideradas “gargalos” em algumas escolas.
Com estes cursos possibilitaremos aos seus colaboradores ter uma identidade, porque após a
conclusão estarão capacitados, habilitados e certificados em um segmento para atuarem.
Outro fator relevante é que, segundo pesquisas ligadas a área da administração, um colaborador
treinado, além de adquirir maior agilidade para realizar o processo, pode se tornar mais comprometido e

envolvido com a instituição. Ou seja, ganho mútuo para o colaborador, o gestor, os alunos, a escola e a
comunidade.
Material didático: Gratuito, assim como todo o curso.
Público Alvo destes Cursos:


Não docentes das escolas públicas – Colaboradores que atuam como técnicos nas áreas afins
dos cursos (Se houver algum caso extra, gentileza nos consultar (38) 9136-1407).



Colaboradores que estejam:
o Cursando o 2º Ano do Ensino Médio,
o que tenham concluído ou
o que estejam cursando o 9º ano do ensino Fundamental, desde que apresente uma
declaração dando ciência e comprometimento que só irá obter diploma do e-TEC
após apresentar certificado de conclusão do Ensino Médio, um pré-requisito do
MEC.

Previsão de Início dos Cursos: 18 Maio 2013
Local das Aulas: Campus Januária do IFNMG
Data /Horário das aulas: Encontros quinzenais – Manhã e Tarde
Matrículas: Os inscritos deverão procurar a Secretaria de Registros Escolares dos cursos Técnicos no
Instituto Federal Norte de Minas - IFNMG situado a Fazenda São Geraldo, S/N Km 6 Januária MG.
Período de Matrículas: 02/05/2013 a 08/05/2013 (dias úteis)
Horário Matricula: 08 às 10:30h – 13 às 16:30 – 19:00 às 21:30h
Relação de Documentos para matrículas:
1. Histórico Escolar 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.
2. Requerimento de Matrícula, Termo de Ciência e de Compromisso assinado pelos pais ou
responsável, se o requerente for menor de 18 anos;
3. 2 (duas) fotografias recentes 3 x 4 coloridas;
4. Certidão de Nascimento ou Casamento;
5. Documento de Identidade;
6. CPF;
7. Comprovante de residência
8. Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição, para maiores de 18 anos;
9. Comprovante de quitação com o Serviço Militar para candidatos brasileiros do sexo
masculino maiores de 18 anos.

Outras cidades que irão oferecer estes cursos: Nosso campus conta com 17 polos avançados que também
irão oferecer estes cursos. O cursista poderá procurar por um deles (descritos abaixo), ou ainda os polos
avançados ligados aos demais campi do IFNMG (como é o caso de Ibiracatu, hoje tem polo avançado ligado a
Montes Claros e que teve vários inscritos). A Secretaria de Educação de cada cidade poderá informar se está
ou não conveniada com o IFNMG para esta oferta.

Os municípios conveniados hoje com o campus Januária são:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Bonito de Minas
Catuti
Gameleiras
Jaíba
Janaúba
Januária
Juvenília
Manga
Mato Verde
Miravânia
Monte Azul
Pai Pedro
Porteirinha
Riacho dos Machados
São Francisco
Serranópolis de Minas
Verdelândia

Solicitamos que encaminhem este ofício e anexos a todos os diretores de escolas em
toda a área de abrangência de Januária.
Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição.
Atenciosamente,

Professora e Adm. Shirley Mirone Martins Guimarães
Coordenadora Polo e-TEC/Profuncionário - EAD/IFNMG
Instituto Federal Norte de Minas - Campus Januária
(38) 91361407 (Tim particular)
(38)3629-4654 (EAD Polo EAD campus Januária IFNMG)
(038) 9136-1407 (Tim) ou 3629-4654 (IFNMG)

