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Edital de ingresso para alunos em Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) 

 

 

EDITAL N° 09 de 28 de março de 2017 

 

 

O DIRETOR GERAL PRÓ TEMPORE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL 

DE MINAS GERAIS – CAMPUS AVANÇADO TRÊS CORAÇÕES, no uso de suas atribuições legais, torna público 

o presente edital, contendo as normas referentes ao processo seletivo, via sorteio público, para candidatos 

para o provimento de vagas nos cursos de Qualificação Profissional, na modalidade de Formação Inicial e 

Continuada – FIC oferecidos por esse Campus. 

 

1. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

Data Evento 

28/03/2017 Divulgação do Edital. 

28/03 a 16/04/2017 
Período de Inscrições em https://goo.gl/forms/rxxTNegyQ2YTGS8q1 , ver 

item 3. 

17/04/2017 
Divulgação dos candidatos inscritos em ordem alfabética, a partir das 12h, 

ver item 4. 

18/04/2017 Avaliação dos candidatos, ver item 4. (Caso haja) 

20/04/2017 
Divulgação dos candidatos aprovados para matricula, a partir das 11h, ver 

item 5 

24/04 a 26/04/2017 
Matrícula dos candidatos selecionados em primeira chamada (8 às 

21h:30min), ver item 6 

27/04/2017 
Divulgação dos candidatos selecionados em segunda chamada, se houver, a 

partir das 22h 

28/04 a 02/05/2017 
Matrícula dos candidatos selecionados em segunda chamada, se houver (8 

às 21h:30min), ver item 6 

03/05/2017 Divulgação dos matriculados, a partir das 9h:30min 

04/05/2017 
Chamada pública por ordem de chegada a partir das 9h:30min, se houver 

vagas remanescentes 

08/05/2017 Provável início do curso às 19h 
Após o término do prazo da matrícula das chamadas estipuladas neste edital, se houver vagas, o Campus Avançado 

Três Corações poderá realizar outras chamadas.   

A avaliação, matrículas e divulgação ocorrerão no Campus Avançado Três Corações na Rua Coronel Edgar Cavalcanti 

de Albuquerque, 61 - Bairro Chácara das Rosas – Três Corações – MG. 

É de responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todas as chamadas na página do Campus Avançado 

Três Corações no sítio http://www.ifsuldeminas.edu.br/trescoracoes 

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2.1 A modalidade Formação Inicial e Continuada (FIC) consiste em cursos de qualificação, de formação e 

aperfeiçoamento profissional de curta duração. 

2.2 O curso ofertado é gratuito e não possui taxa de inscrição. 

2.3 Os estudantes que possuírem, no mínimo, 75% de frequência e nota igual ou superior a 6 pontos serão 

certificados ao final do curso. 
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2.4 O curso oferecido neste Edital é descrito no quadro a seguir. 

Curso Definição 

Desenvolvedor 

WEB 

O curso de Formação Inicial e Continuada em Desenvolvedor WEB, na modalidade 
semipresencial, tem como objetivo geral proporcionar a atuação dos egressos no 
mercado de trabalho como Desenvolvedor de Páginas para internet, priorizando-se a 
elevação da escolaridade e elevando a qualidade dos serviços prestados à região de Três 
Corações-MG,  atendendo a demanda de qualificação profissional necessária ao 
processo de inclusão das pessoas com surdez na comunidade, promovendo, assim, seu 
desenvolvimento social. 
- Aulas do curso: Aulas PRESENCIAIS às terças-feiras das 19h às 22:15h e aulas em 

ambiente virtual de aprendizagem. Necessário que o aluno tenha 
equipamento conectado à internet para as aulas a distância. 

- Número de vagas: Total de 40 (quarenta) vagas.  

                                     Do total, 25% das vagas (10 vagas) serão reservadas para alunos do 

curso técnico integrado e ex-alunos do curso técnico subsequente 

em informática do Campus Avançado Três Corações.  

                                     Do total, 10% das vagas (5 vagas) serão reservadas para servidores 

da Câmara Municipal de Três Corações e da Prefeitura Municipal de 

Três Corações, parceiros do IFSULDEMINAS. 

                                     As outras 25 (vinte e cinco) vagas são de ampla concorrência. 

                                     As vagas reservadas para alunos, ex-alunos e parceiros, não 

preenchidas, serão direcionadas para ampla concorrência. 

- Requisito Mínimo: Cursando ensino médio. 

- Carga Horária: 184 horas e 30 minutos. 

- Período: Maio/2017 a Dezembro/2017. 

- Curso gratuito e sem taxa de inscrição. 

2.4 Organização curricular  

O curso FIC de Desenvolvedor WEB, está estruturado em módulo único, dividido 

em 7 disciplinas com carga horária total de 184h30min. Os conteúdos estão organizados de modo a 

favorecer a melhor relação entre teoria e prática, por meio de aulas expositivas e interativas, 

desenvolvimento de projetos, debates, exercícios em sala de aula e em ambiente virtual de 

aprendizagem, possibilitando a troca de experiências que possibilitem atingir os objetivos 

propostos. Assim, a matriz curricular pode ser observada na tabela a seguir: 

Nº Componentes Curriculares 

  Carga Horária 

Semana 
Nº 

Semanas 
C. H. 

Presencial 
C. H.  
AVA 

C. H. Total 

1 HTML e CSS 1 – 8  8 sem 18 h.  32 h 50 h. 

2 DESIG WEB 3 – 6  4 sem 6 h. 16 h 22 h. 

3 LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO JAVASCRIPT 9 – 11  3 sem 9 h. 12 h 21 h. 

4 FRAMEWORKS DE DESENVOLVIMENTO  12 – 16 5 sem 15 h 20 h 35 h. 

5 BANCO DE DADOS 17 – 19  3 sem 4h 30’ 12 h 16 h. 30’ 

6 PHP 17 – 20  4 sem 7 h 30’  16 h. 23 h. 30’ 

7 JQUERY e AJAX 21 – 23  3 sem 4 h 30’ 12 h. 16 h. 30’ 

 TOTAL HORAS DO CURSO ...: 64 h 30’ 120 h 184 h e 30’ 

 Em %.: 34,96 65,04 100 
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Para melhor entendimento, as disciplinas foram organizadas por semanas da seguinte maneira: 

Nº 
Componentes 
Curriculares 

Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 HTML e CSS                        
2 DESIG WEB                        
3 LÓGICA DE PROG. 

JAVASCRIPT 
                       

4 FRAMEWORKS                         
5 BANCO DE 

DADOS 
                       

6 PHP                        
7 JQUERY e AJAX                        

 

3 DA INSCRIÇÃO 

3.1 A inscrição é gratuita e deverá ser realizada no endereço www.tco.ifsuldeminas.edu.br ou em 

https://goo.gl/forms/rxxTNegyQ2YTGS8q1 . A inscrição NÃO é garantia de matrícula.  

3.2 O período de inscrição será de 28/03/2017 a 16/04/2017 até às 23:59h. 

3.2 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos 

os requisitos exigidos. 

3.3 As informações fornecidas no formulário de inscrição e o seu correto preenchimento são de 

responsabilidade do candidato, dispondo o IFSULDEMINAS Campus Avançado Três Corações do direito de 

excluir do processo de ingresso, aquele que não preencher a solicitação de inscrição de forma completa, 

correta e/ou fornecer dados comprovadamente inverídicos. 

3.4 A Divulgação dos candidatos inscritos ocorrerá no dia 17 de abril de 2017. Caso haja mais de 40 inscrições, 

será realizado o processo de avaliação no dia 18 de abril 2017, conforme item 7 deste. 

3.5 A inscrição implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato 

não poderá alegar desconhecimento. 

 

4. DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS 

4.1 Caso o número de candidatos inscritos seja superior ao número de vagas, será realizado uma avaliação 

de conhecimento conforme item 4.4, que será registrado em ata e estará aberto ao público.  

4.2 A Avaliação, se houver, será realizado no dia 18 de abril de 2017 às 19h, no Campus Avançado Três 

Corações - Rua Coronel Edgar Cavalcanti de Albuquerque, 61 - Bairro Chácara das Rosas – Três Corações – 

MG.  

4.3 O candidato será obrigado a comparecer a avaliação (caso haja), com pena de exclusão do processo 

seletivo. 

4.4 A avaliação ocorrerá conforme item 7. 

4.5 Em casos de empate, o critério de desempate será através da data de nascimento. Fará jus ao desempate 

o candidato de maior idade. 

 

5 DA DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS SELECIONADOS 

5.1 A listagem dos candidatos aprovados para a matrícula em primeira chamada, será divulgada no dia 20 

de abril de 2017, a partir das 11h, no sítio http://www.ifsuldeminas.edu.br/trescoracoes e na Secretaria do 

Campus Avançado Três Corações. 
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5.2 A listagem dos aprovados para matrícula em segunda chamada, se houver, será publicada no dia 27 de 

abril de 2017, a partir das 11h, no sítio http://www.ifsuldeminas.edu.br/trescoracoes e na Secretaria do 

Campus Avançado Três Corações. 

5.3 Além da divulgação da lista dos candidatos aprovados para as vagas ofertadas, será publicada uma lista 

de espera. 

5.4 Caso seja necessária a chamada pública no dia 04 de maio de 2017 às 9h:30min a informação será 

disponibilizada no sítio do campus. 

5.5 O Campus Avançado Três Corações poderá realizar mais chamadas, se houver vaga, logo após as datas 

de matrícula estipuladas neste edital. Todas as chamadas serão divulgadas no sítio 

http://www.ifsuldeminas.edu.br/trescoracoes. 

 

6 DA MATRÍCULA 

6.1 As matrículas da primeira e da segunda chamada, se houver, serão realizadas nos dias e horários 

especificados na tabela a seguir: 

Local Endereço Primeira Chamada 
Segunda Chamada,  

se houver 

Campus 

Avançado Três 

Corações - 

Secretaria 

R. Coronel Edgar Cavalcanti de 

Albuquerque, 61 - Bairro 

Chácara das Rosas – Três 

Corações – MG (35-3232-9494) 

De 24 a 26 de abril de 2017 

 

8 às 21h:30min 

28 de abril e 02 de maio 

de 2017 

8 às 21h:30min 

 

6.2 As datas e horários das matrículas de chamadas posteriores, se houver, serão divulgadas no ato da 

publicação da chamada, no sítio http://www.ifsuldeminas.edu.br/trescoracoes 

6.3 Em caso de chamada pública por ordem de chegada será realizado na Secretaria do Campus Avançado 

Três Corações no dia 04 de maio de 2017 às 9h:30min.  

6.3.1 A informação sobre a realização ou não da chamada pública será divulgada no sítio do campus. 

6.4 No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 

a) Cópia da Carteira de Identidade, acompanhada da original; 

b) Cópia do CPF, acompanhada do original ou a apresentação do “Comprovante de Inscrição no CPF” 

impresso a partir do sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço 

http://www.receita.fazenda.gov.br; 

c) Uma foto 3x4, colorida e recente; 

d) Cópia da Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento; 

e) Cópia de comprovante de residência; 

f) Cópia Título de Eleitor; 

g) Cópia comprovante de votação na última eleição ou certidão impressa no sítio Tribunal Superior 

Eleitoral, no endereço http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-

eleitoral; 

h) Cópia de certificado de conclusão ou declaração de Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar; 

i) Cópia de comprovante de serviço militar (se sexo masculino); 

j) Requerimento de matrícula em formulário do IFSULDEMINAS (fornecido pela Secretaria do Campus 

no ato da matrícula); 

k) Declaração de estar ciente e de acordo com as normas adotadas pelo IFSULDEMINAS (fornecido 

pela Secretaria do Campus no ato da matrícula). 
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6.4 Na falta dos documentos dos itens a e b, podem ser substituídos por outro documento oficial de 

identificação com foto, desde que contenha o número do RG, do CPF. 

6.5 Para o candidato estrangeiro, em substituição ao item a, apresentar a carteira de identidade - Registro 

Nacional de Estrangeiro (RNE ou CIE) e o Passaporte com visto de estudante, ou outro documento que, por 

previsão legal, permita que o estrangeiro estude no Brasil.  

6.6 O aluno matriculado terá sua matrícula cancelada se deixar de comparecer, sem justificativa legal, a todas 

as aulas do curso, durante os primeiros 3 (três) dias letivos consecutivos do curso. 

6.7 O candidato que não apresentar a documentação exigida ou não efetuar a matrícula no prazo 

estabelecido perderá a posição na lista atual de sorteados e passará para o final da lista de espera. O 

candidato poderá ser chamado novamente (apenas por mais uma única vez), somente caso todos os 

candidatos já tenham sido convocados à matrícula uma vez. 

6.8 Esgotada a lista de espera, as vagas ociosas, caso existam, serão preenchidas por ordem de chegada, 

mediante manifestação presencial de interesse na vaga diretamente no Campus. Neste momento, o 

candidato deverá apresentar toda a documentação exigida para matrícula. Este processo será divulgado no 

sítio do Campus. 

6.9 Não serão efetuadas matrículas fora das datas e/ou dos horários previstos. 

 

7 DA AVALIAÇÃO  

 

7.1. A Prova Objetiva está prevista para ser aplicada no dia 18/04/2017, na cidade de Três Coração. Em 

nenhuma hipótese será permitida a realização das provas em outra cidade. 

7.2. O local será no IFSULDEMINAS Campus Avançado de Três Corações, R. Coronel Edgar Cavalcanti de 

Albuquerque, 61 - Bairro Chácara das Rosas às 19h. 

7.3. O Conteúdo programático será: Conceitos e história da Web, principais linguagens e camadas, 

Etiquetas e recursos do HTML5, Acessibilidade e Usabilidade, Conceito de Frameworks. Bibliografia 

recomendada: www.w3schools.com (Somente HTML)   

7.4. A Prova Objetiva terá a duração de 3 (três) horas. 

7.5. O candidato que chegar após o horário de início da prova não poderá realizá-la e estará automaticamente 

eliminado do processo seletivo. 

7.6. Após ser identificado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala de aplicação das provas sem 

autorização e sem acompanhamento da fiscalização. 

7.7. Durante a realização da prova, não será permitida qualquer consulta. 

7.8. A Prova Objetiva será constituída de questões de múltipla escolha, com cinco alternativas (a, 

b, c, d, e), das quais apenas uma deve ser assinalada. Somente uma alternativa é correta e 20 questões. 

7.9. As respostas às questões objetivas deverão ser transcritas no cartão-resposta com caneta esferográfica 

de corpo transparente de tinta preta ou azul, devendo o candidato assinalar uma única resposta para cada 

questão. 

7.10. O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento do cartão resposta e 

pela sua integridade. Não haverá substituição desse cartão, salvo em caso de defeito em sua impressão. 

7.11. As instruções contidas na capa de prova, cabeçalho e/ou rodapé constituem itens editalícios. 

7.12. O Gabarito oficial da Prova Objetiva será publicado no dia 19 de abril de 2017 no site do instituto: 

www.ifsuldeminas.edu.br/trescoracoes 

7.13. O resultado da Prova Objetiva será divulgado a partir do dia 20 de abril de 2017, no endereço eletrônico: 

www.ifsuldeminas.edu.br/trescoracoes 



 
 

  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS  

CAMPUS AVANÇADO TRÊS CORAÇÕES 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS | IFSULDEMINAS 

Rua Coronel Edgar Cavalcanti de Albuquerque, 61 - Bairro Chácara das Rosas – Três Corações – MG 
(35) 3239-9494 - http://www.tco.ifsuldeminas.edu.br/  

 

 

8 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS  

8.1 O candidato que mudar de endereço ou trocar seu número de telefone após a inscrição, deverá, 

obrigatoriamente, informar os novos dados a Secretaria do Campus Avançado Três Corações sob pena de 

perda do direito de reclamação (preclusão de direito). 

8.2 Se a qualquer tempo for constatado por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico ou por 

investigação policial, ter o candidato omitido informações e/ou as tornadas inverídicas, fraudado e/ou 

falsificado documentos, o mesmo será eliminado do processo seletivo. 

8.3 O Campus Avançado Três Corações reserva-se o direito de não ofertar o curso caso o número de alunos 

matriculados não preencha as vagas disponibilizadas.  

 

 

 

Três Corações, 28 de março de 2017. 

 

 

 

 

 
Francisco Vitor de Paula 

Diretor Geral Pró Tempore 

IFSULDEMINAS - Campus Avançado Três Corações 


