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EDITAL

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS (IFSULDEMINAS), por meio da
Pró-Reitoria de Extensão, no uso de suas atribuições, torna público o processo de seleção para par cipação no
curso de Perícia e Auditoria Ambiental, com foco na melhoria dos procedimentos ambientais no que diz respeito
às auditorias e perícias na região.

Com o obje vo de elaborar ações e medidas que es mulem e viabilizem a inves gação, análise, reconhecimento
e  acompanhamento de a vidades potencialmente causadoras de danos ambientais e à saúde, proporcionando
conhecimento técnico para a confecção de relatórios e redação de laudos periciais acerca da
circunstância/fato/ação requerida pela sociedade, órgãos ambientais, organizações de saúde e do poder
judiciário, o curso ocorrerá na modalidade a distância com carga horária de  160 horas, de acordo com a
regulamentação do presente edital. 

1. DO NÚMERO DE VAGAS1. DO NÚMERO DE VAGAS 

1.1. Para o curso de Perícia e Auditoria Ambiental, com foco na melhoria dos procedimentos ambientais no que
diz respeito às auditorias e perícias na região, serão  oferecidas 2.000 vagas.

2. PÚBLICO ALVO 2. PÚBLICO ALVO 

2.1. Profissionais e estudantes com formação na área ambiental e afins, com formação mínima  no ensino médio: 

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Módulo I - Legislação Ambiental aplicada a Pericia Ambiental -  40 horas

Módulo II - Impactos e Passivos Ambientais - 20 horas

Módulo III - Perícia Ambiental I - 40 horas

Módulo IV - Perícia Ambiental II - 40 horas

Módulo V - Perícia Aplicada a Saúde - 20 horas

Módulo VI – Redação Técnica de Laudos – 20h

Módulo VII - Principios de Auditoría Ambiental -  20 horas

4. DA INSCRIÇÃO E DURAÇÃO DO CURSO 4. DA INSCRIÇÃO E DURAÇÃO DO CURSO 

4.1 O período de inscrição e a duração do curso estão indicados no cronograma constante no Anexo I deste edital. 

4.2 As inscrições serão realizadas, via formulário eletrônico, disponível no seguinte endereço:
https://suap.ifsuldeminas.edu.br/inscricoesfic/efetuar_inscricao/

4.3 O candidato receberá no seu e-mail uma cópia da inscrição, até o término do período de inscrição.

4.3 O preenchimento do formulário de inscrição é de total responsabilidade do candidato. 



Código Verificador:
Código de Autenticação:

5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

5.1 A forma de seleção será por "Sorteio Eletrônico".

6. DO RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO6. DO RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

6.1 O resultado com a lista de selecionados será divulgado no endereço
eletrônico:https://portal.ifsuldeminas.edu.br/index.php,  conforme Anexo I deste Edital.

6.2 O acompanhamento do resultado será de inteira responsabilidade do candidato. 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 A inscrição do candidato implica a aceitação das normas e condições fixadas neste Edital. 

7.2 Os casos omissos serão avaliados e resolvidos pela coordenação do curso juntamente com a Pró-Reitoria de
Extensão do IFSULDEMINAS. 

7.3 O IFSULDEMINAS reserva-se ao direito de cancelar, anular ou adiar o Processo de Seleção por mo vo de força
maior, a critério do próprio Ins tuto, dando ampla divulgação de seus atos e de eventuais providências a serem
tomadas pelos candidatos que já tenham efetivado sua inscrição. 

7.4 Serão incorporados a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares ou re ficações que
venham a ser publicadas pelo IFSULDEMINAS antes do resultado final do trâmite. 

7.5 Informações adicionais poderão ser ob das pelo endereço eletrônico proex@ifsuldeminas.edu.br ou pelo
telefone (35) 3449-6281 . 

Pouso Alegre, 03 de março de 2023. 

Cleber Ávila Barbosa

Reitor do IFSULDEMINASReitor do IFSULDEMINAS
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ANEXO I

CRONOGRAMA GERAL

1. PERÍODO DE INSCRIÇÕES

EVENTO DATA/PERÍODO

Publicação do Edital: 01/03/23

Inscrição para o Processo Seletivo: 01/03/23 a 22/03/23

Divulgação do resultado: 23/03/2023

2. REALIZAÇÃO DO CURSO

Ambientação e Introdução ao curso: 10/04/23 a 16/04/23

Encontro de abertura (síncrona): 13/04/23, às 19h30 horas

Módulo I:  17/04/23 a 30/04/23

Módulo II: 01/05/23 a 07/05/23

Módulo III: 08/05/22 a 21/05/23

Módulo IV: 22/05/23 a 04/06/23

Módulo V: 05/06/23 a 11/06/23

Módulo VI: 12/06/23 a 18/06/23

Módulo VII: 19/06/23 a 29/06/2023


	Documento assinado eletronicamente por:

