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EDITAL Nº. 22/2020, DE 07 DE JULHO DE 2020
CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE PARTICIPANTES
DO CURSO DE REVIT NA MODALIDADE EAD

A DIRETORA GERAL DO CAMPUS PIRAPORA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS - IFNMG, Profª Joaquina Aparecida Nobre da Silva, no uso das
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.055 de 20 de outubro de 2016, publicada no Diário
Oﬁcial da União de 01 de novembro de 2016, e, através da Coordenadora de Extensão, Profa. Lívia Clara Tavares
Lacerda, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 639 de 18 de novembro de 2019, torna público o
presente Edital, contendo as normas referentes ao PROCESSO SELETIVO DE DISCENTES E PROFISSIONAIS
PROJETISTAS DO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE PIRAPORA E REGIÃO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO
CURSO DE REVIT NA MODALIDADE EAD, com as caracterís cas que se seguem:
1.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1.
O curso de Revit visa atender proﬁssionais proje stas do setor da construção civil de Pirapora e
região, buscando capacitar proﬁssionais e estudantes para u lização do so ware REVIT e para a elaboração de
projetos arquitetônicos. A oferta é vinculada à projetos de extensão do IFNMG - Campus Pirapora.
1.2.

O curso será ofertado na modalidade EAD.

1.3.

A par cipação neste processo sele vo implicará:

1.3.1.

na concordância expressa e irretratável com este Edital;

1.3.2.
no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em
relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.4.

Para efeito deste Edital, não haverá cobrança de nenhuma taxa a tulo de inscrição.

1.5.

O não atendimento das normas deste edital, implicará em perda da vaga.

2.

DAS VAGAS

2.1.
Serão ofertadas 50 vagas para discentes e proﬁssionais da área de Engenharia Civil, Arquitetura,
Técnico em Ediﬁcações e Design de Interiores do setor público e privado, das quais:
2.1.1.
10 vagas serão des nadas à estudantes do IFNMG, sendo 5 vagas para o curso de Bacharelado
em Engenharia Civil e 5 para o curso Técnico em Ediﬁcações;
2.1.2.
10 vagas serão des nadas à estudantes de outras ins tuições, matriculados em cursos de
Engenharia Civil ou Arquitetura;
2.1.3.
10 vagas serão des nadas à proﬁssionais do setor público (engenheiros, arquitetos, design de
interiores e técnicos em ediﬁcações);
2.1.4.

10 vagas serão des nadas à técnicos em ediﬁcações e design de interiores da inicia va privada;

2.1.5.

10 vagas serão des nadas à engenheiros civis e arquitetos da inicia va privada.
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DAS INSCRIÇÕES

3.1.
O(a) candidato(a) interessado(a) em uma das vagas ofertadas neste Processo Sele vo deverá
realizar sua inscrição, no link h ps://forms.gle/sfT7WTuJUZLqTyk69 ou acessar o site
h ps://ifnmg.edu.br/extensao-pir/editais-extensao até o dia 17 de julho de 2020.
3.2.
Os proﬁssionais técnicos em ediﬁcações, engenheiros civis, design de interiores e arquitetos,
deverão enviar currículo com experiências proﬁssionais.
3.3.
Os estudantes, deverão enviar mini currículo (contendo informações sobre os cursos realizados,
estágios, par cipação em eventos, entre outros) e histórico escolar do seu curso.
3.4.
Os arquivos devem ser enviados em formato PDF, sendo que o não envio destes desclassiﬁcará
imediatamente o candidato.
4.

DO PROCESSO DE SELEÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

4.1.
O processo sele vo será conduzido pelo Coordenador do Projeto de Extensão “Curso na
modalidade EAD de Ensino de Revit para Proﬁssionais Proje stas do Setor da Construção Civil de Pirapora e
Região”, Prof. Anderson Ricardo dos Anjos.
4.2.
Os candidatos serão selecionados mediante análise dos documentos fornecidos no ato da
inscrição, considerando:
4.2.1.
o rendimento escolar dos estudantes, apresentado no histórico escolar e mini currículo
acadêmico, ou
4.2.2.

a experiência dos proﬁssionais, apresentada no currículo.

4.3.
A classiﬁcação dos candidatos e o preenchimento das vagas obedecerá a ordem das maiores
notas ﬁnais. Na eventualidade de empate na nota ﬁnal, o primeiro critério de desempate será o de maior idade.
4.4.
As vagas remanescentes serão preenchidas seguindo-se a ordem da lista de espera de cada
público alvo (do item “2.1.1.” ao “2.1.5”), e na impossibilidade de preenchê-las, a ordem de prioridade para
preenchimento se dará da seguinte forma: lista de espera de alunos do IFNMG, alunos de outras ins tuições,
proﬁssionais do setor público, técnicos em ediﬁcações e design de interiores da inicia va privada, engenheiros
civis e arquitetos da inicia va privada.
5.

DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

5.1.
O resultado desta seleção será divulgado no site oﬁcial
h ps://ifnmg.edu.br/extensao-pir/editais-extensao até o dia 22 de julho de 2020.
6.

do

IFNMG

Pirapora

DA MATRÍCULA

6.1.
O aluno aprovado estará automa camente matriculado no curso após a publicação do resultado.
Os aprovados serão avisados por e-mail sobre os procedimentos de acesso a plataforma EAD de aprendizagem.
Caso haja desistência, os convocados da lista de espera serão avisados por e-mail.
7.

CRONOGRAMA
DESCRIÇÃO

DATAS/PERÍODOS

LOCAL

DIVULGAÇÃO E INSCRIÇÕES
Publicação do edital

07/07/2020

h ps://ifnmg.edu.br/extensao-pir/editais-extensao

Período das Inscrições

07/07/2020 a
17/07/2020

Formulário eletrônico disponibilizado em
h ps://ifnmg.edu.br/extensao-pir/editais-extensao

RESULTADO PRELIMINAR
Resultado Preliminar

20/07/2020

h ps://ifnmg.edu.br/extensao-pir/editais-extensao

Interposição de Recursos

21/07/2020

anderson.anjos@ifnmg.edu.br
RESULTADO FINAL

Homologação e Publicação do
resultado ﬁnal

22/07/2020

h ps://ifnmg.edu.br/extensao-pir/editais-extensao

Matrículas 1ª chamada

23/07/2020

O aluno será avisado via e-mail sobre instruções de acesso à

https://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=689647&infra_siste…

2/3

07/07/2020

SEI/IFNMG - 0617187 - Edital - Diretor Geral do Campus Pirapora

plataforma EAD.
Matrículas 2ª chamada

Data à Divulgar

Conforme item anterior

Aula Inaugural

27/07/2020

Link a ser disponibilizado via e-mail.

8.

DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1.

O curso será realizado na modalidade EAD entre 27 de julho e 31 de outubro de 2020.

8.2.

As aulas serão realizadas em um ambiente virtual de aprendizagem (Google Classroom).

8.3.
O curso será de aulas teóricas gravadas sobre a importância da metodologia BIM e aulas prá cas
sobre a aplicação do so ware REVIT em projetos arquitetônicos, também gravadas, cujo obje vo é modelar uma
ediﬁcação residencial, observando-se todas as suas etapas projetuais.
8.4.
Para que o discente possa realizar as a vidades, os mesmos deverão possuir ou ter acesso ao
so ware REVIT 2020, computador compa vel e internet.
8.5.
Receberão o cer ﬁcado ao ﬁnal do curso, os discentes que verem nota ﬁnal igual ou superior a
70% da soma de todas as a vidades avalia vas.
8.6.
Serão realizados plantões virtuais para serem sanadas dúvidas em horários a serem previamente
marcados através da u lização da Plataforma Google Meet e suporte via e-mail.

Documento assinado eletronicamente por Lívia Clara Tavares Lacerda, Coordenador(a) da Coordenadoria
de Extensão, em 07/07/2020, às 09:56, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Joaquina Aparecida Nobre da Silva, Diretor(a) Geral, em
07/07/2020, às 11:16, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0617187 e o
código CRC 30507F77.

Referência: Processo nº 23395.000708/2020-21
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