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EDITAL Nº134/2021/GAB/IFSULDEMINAS
28 de julho de 2021 

INSCRIÇÕES PARA ALUNOS EM CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL EINSCRIÇÕES PARA ALUNOS EM CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E

CONTINUADA A DISTÂNCIACONTINUADA A DISTÂNCIA

O Reitor Subs tuto do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas GeraisO Reitor Subs tuto do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
(IFSULDEMINAS)(IFSULDEMINAS), pelo presente edital, torna público que, no período de 28 de julho a 09 de agosto de 202128 de julho a 09 de agosto de 2021 , as
pessoas interessadas em ingressar nos cursos de Formação Inicial e Con nuada (FIC) na modalidade a distância
(EAD) poderão realizar inscrições via internet para os cursos a serem ofertados no segundo semestre de 2021,
com aulas previstas para início no dia 16 de agosto de 2021,16 de agosto de 2021, por meio do projeto "Capacita Sul de Minas",
processo nº 23501.000388.2021-36.

1. A inscrição refere-se ao interesse de vaga para um curso, dentro do número de vagas disponibilizado. Não éNão é
permi do realizar dois cursos ao mesmo tempo.permi do realizar dois cursos ao mesmo tempo. Se inscrito e selecionado em dois cursos, a ins tuição
reserva-se no direito de matriculá-lo em apenas um.

2. Caso seja sorteado e matriculado em mais de um curso por este edital, poderá ter uma das matrículas
invalidada ou cancelada.

3. O quadro com os cursos e as vagas encontra-se disponível no Anexo I Anexo I deste edital.

4. A inscrição será efetuada via internet, pelo formulário eletrônico:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZOTcxNFnWIyqVbfENwMHrxqjNcM0x4A8wr8_M3TGatEzy2Q/viewform
que também estará   disponível no endereço eletrônico portal.ifsuldeminas.edu.br do dia 28 de julho ao dia28 de julho ao dia
09 de agosto de 2021.09 de agosto de 2021.

4.1 Os candidatos (as) com dificuldades de acesso à internet poderão procurar um dos Polos de ApoioPolos de Apoio
Presencial,Presencial, de acordo com a disponibilidade de atendimento constante no Anexo II.Anexo II.

5. Requisitos para inscrição

a. possuir um e-mail válido;
b. estar logado numa conta Google;
c. estar portando número do CPF;
d. possuir escolaridade mínima de Ensino Fundamental Completo (9º ano) e idade mínima de 16 anos
no ato da inscrição; e
e. deve responder todas as perguntas do formulário e no final clicar em “Enviar”.

6. O candidato receberá no seu e-mail uma cópia da inscrição.

7. Até o término do período de inscrições o candidato poderá editar sua inscrição, caso tenha inserido alguma
informação incorreta. O candidato deverá acessar o comprovante de inscrição recebido em seu e-mail e
clicar na opção "Editar resposta""Editar resposta". Após o término das inscrições não será possível realizar a troca de curso.

8. A forma de seleção será por "Sorteio Eletrônico""Sorteio Eletrônico", a ser realizado no dia  10 de agosto de 2021. 10 de agosto de 2021. O
IFSULDEMINAS divulgará a lista dos candidatos contemplados no endereço eletrônico
portal.ifsuldeminas.edu.br, no dia 12 de agosto de 2021dia 12 de agosto de 2021, bem como a lista de candidatos em cadastro
reserva. O sorteio seguirá a seguinte ordem de prioridade:



a. candidatos que realizaram a inscrição no Polo de Apoio Presencial;
b. candidatos residentes no município do Polo escolhido;
c. candidatos residentes no Estado de Minas Gerais;
d. demais candidatos.

8.1 As vagas não preenchidas em um Polo poderão ser remanejadas para outro Polo com maior demanda.

9. O IFSULDEMINAS providenciará a matrícula dos contemplados nos cursos e o estudante deverá enviar a
seguinte documentação, por meio digital, em período a ser determinado após a matrícula: 

a. Documento de Identidade (RG ou CNH);
b. Cadastro de Pessoa Física (CPF);
c. Comprovante de conclusão do Ensino Fundamental Completo (9º ano) ou grau acima (declaração,
certificado ou histórico);
d. Comprovante de endereço; e
e. Termo de compromisso a ser disponibilizado.

10. Se constatada alguma irregularidade ou informação inverídica na conferência da documentação enviada
pelo candidato, como local de residência, idade ou escolaridade mínima insuficientes, o aluno será
desligado do curso ou não receberá certificação.

11. Caso não seja preenchido o número de vagas disponibilizadas, serão realizadas novas chamadas
posteriormente, no site portal.ifsuldeminas.edu.br e poderá haver contato por e-mail ou mensagem de SMS
com os candidatos na lista de espera.

12. O candidato(a) selecionado e matriculado que não acessar a plataforma do curso nos 15 primeiros dias
poderá ser desligado do curso e o candidato excedente convocado.

13. As inscrições, bem como os cursos FIC do IFSULDEMINAS são públicos e gratuitos. Os cursos serão ofertados
totalmente à distânciatotalmente à distância , através da plataforma MOODLE. Para receber o cer ficado o estudante deverá
a ngir média mínima de 60% de aproveitamento, preencher a avaliação ins tucional do curso e enviar a
documentação solicitada, conforme instruções a serem fornecidas posteriormente.

14. O início da oferta do curso poderá ser cancelada ou adiada pelo IFSULDEMINAS caso haja interesse da
administração ou indisponibilidade de recursos orçamentários, embora tenha ocorrido o cadastro e a
realização da pré-matrícula, ficando o interessado ciente de que este procedimento não garante a
realização do curso, o que se dará apenas mediante confirmação de recursos financeiros.

15. A abertura de turmas para oferta estará condicionada ao preenchimento de 75% das vagas ofertadas em
cada turma.

16. Os cursos serão realizados no período de agosto a dezembro de 2021agosto a dezembro de 2021 , podendo ser antecipado ou
prorrogado o término por motivos de força maior.

17. Todas as divulgações e informações sobre esse processo serão divulgadas no site do IFSULDEMINAS.

18. Os interessados poderão consultar informações detalhadas sobre cada curso através do Guia Pronatec de
Cursos      FIC, disponível    no    endereço:

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41261-guia-pronatec-de-
cursos-fic-2016-pdf&Itemid=30192  

19. O candidato deve acompanhar todas as informações através do site do IFSULDEMINAS e de seu e-mail.
Casos omissos serão resolvidos pela Coordenação.

Pouso Alegre, 27 de julho de 2021

Cleber Ávila BarbosaCleber Ávila Barbosa
Reitor Substituto em Exercício

IFSULDEMINAS



ANEXO I - CURSOS E VAGAS

Curso Carga 

horária

Vagas 

por 

Polo

Data de 

Início

Data de 

Término

Assistente Administrativo 160 h 30 16/08/21 30/11/21

Assistente de Secretaria Escolar 180 h 30 16/08/21 13/12/21

Auxiliar de Laboratório de Saúde 200 h 30 16/08/21 13/12/21

Balconista de Farmácia 240 h 30 16/08/21 13/12/21

Garçom/Garçonete 200 h 30 16/08/21 30/11/21



ANEXO II - POLOS DE APOIO PRESENCIAL

Município Endereço do Polo Atendimento E-mail de Contato

Alterosa

Rua José Joaquim 

Terra ,65, Bairro 

Cruzeiro

13:00 às 16:00 alterosapolouab@gmail.com

Andrelândia

Rua Dr. Walter 

Otacílio Silva, 1400 . 

Bairro: Santos 

Dumont

8h às 11h e 13h às 18h 

(horário de atendimento 

durante o período da 

pandemia)

polouab@andrelandia.mg.gov.br / 

bosco.joao10@yahoo.com.br

Barroso

Rua Joaquim 

Meirelles n. 20 

Centro - Barroso

07h às 18h
valmirgrego34@hotmail.com / 

polobarroso@hotmail.com

Boa 

Esperança

Rua Tonico 

Rodrigues 480 

Ozanam

07h às 12h ( horário 

vigente durante a 

pandemia / A partir de 

agosto o polo voltará a 

funcionar das 7:00 às 

11:00 e das 13:00 às 

17:00)

poloboaesperanca.mg@gmail.com / 

leydson.porto@ifsuldeminas.edu.br

Buritis
Rua Ouro Preto 211, 

Bairro Veredas

Segunda, quarta e sexta-

feira: de 08h às 12 h. 

Terça e quinta-feira: de 

08h a 12h e de 14h às 17h

polouniversitarioburitis17@gmail.com / 

biacarll@hotmail.com

Cambuí

Rua Antônio 

Alexandre de Moraes, 

39

De segunda a sexta-feira: 

das 12h às 20h (com 

agendamento pelo tel. 

3431 6693)

polocambui@hotmail.com / 

marlenebarbosa_61@yahoo.com.br

Campo Belo

Rua Professor Toalba 

Evangelista Costa s/n 

Vila Matilde

8h às 11h e das 13h às 

16h30
polouab@edu.campobelo.mg.gov.br

Campo do 

Meio

Rua José Mesquita 

Neto, 356 - Centro
8h às 17h claudia.vilela@ifsuldeminas.edu.br

Campos 

Gerais

Rua Prefeito Jorge de 

Paula Meimberg, 

689, Centro.

07h às 11h e das 12h às 

17h

polouab@camposgerais.mg.gov.br; 

elenicepolocg@gmail.com



Carlos 

Chagas

Travessa Braga, 381, 

Centro
Manhã, tarde e noite

maisasouto@gmail.com; 

polouabcchagas@gmail.com

Divinolândia 

de Minas

Praça Professor 

Carvalhais, 50 Centro
13:30 às 20:30 analucia.madeira@yahoo.com.br

Ilicínea

Praça Padre João 

Lourenço Leite, n° 

220, Centro

De 08h às 20h
ilicinea_polouab@yahoo.com.br / 

liliancardoso814@gmail.com

Joaíma
Rua Brasília, 400, 

Centro

De 8h às 20h - segunda a 

sexta-feira
vivipean@hotmail.com

Monte Azul
Rua Epitácio Pessoa -

37- São José

7h às 12h (após a 

pandemia o Polo voltará 

para horário de 

atendimento normal: 07h 

às 22h)

maranicemoa@gmail.com

Monte Sião
Rua Minas Gerais, 

417 Centro

De segunda a sexta-feira: 

das 8h às 11h30 e das 13h 

às 16 h. Noturno e aos 

sábados (pandemia): 

quando há agendamentos 

de alunos.

elisandrapaulasantos@gmail.com/ 

coordenacaopolouabmontesiao@gmail.com

Nova 

Serrana

Avenida Dom 

Cabral,740 Jardins do 

Lago

07h às 20h uabnovaserrana@gmail.com

Paraisópolis
Travessa Bueno 

Brandão, 458, Centro

8:00 às 12:00 (seg. a 

sexta) Presencial - das 13 

às 18:00 (seg. a sexta) On-

line / Noturno por 

agendamento

polouabparaisopolis@gmail.com

Pompéu
Rodovia Mg 164 Km 

63, Paraíso

07:00 às 22:00 Normal - 

Pandemia: 7h às 11h e 

18h às 20h

uabpompeu08@yahoo.com.br

Santa Rita 

de Caldas

Rua Prefeito 

Sebastião Januzzi, 

20, Centro.

Segunda, Terça e Quinta 

das 8 às 20h, Quarta e 

Sexta das 8 às 18h, 

sábado das 7h às 12h

secretariapolouabsrc@gmail.com 

polouabsrc@hotmail.com

São Miguel 

do Anta

Rua: Antônio Joaquim 

Pereira Nº 106
17h às 21h polouabsaomiguel@gmail.com

São 

Sebastião 

do Paraíso

Praça da Saudade, 

105, Bairro Bráz
8:00 às 17:30 secretaria.etec@ssparaiso.mg.gov.br
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