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O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E TECNOLOGIA  DO
SUL DE MINAS (IFSULDEMINAS), por meio da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) ,
no uso de suas atribuições, torna público o processo de seleção para participação no
curso listado nesse edital e que é voltado à comunidade em geral. 

1. DO CURSO
1.1 O curso ofertado é de Formação Inicial e Continuada (FIC) de “Noções Básicas
de Garçom”
1.2 O curso terá a duração total de 40 (quarenta horas)
1.3 As aulas acontecerão na modalidade presencial no município de Itajubá / MG no
CVT que fica localizado no seguinte endereço:
Rua Jorge Braga, nº 252, Bairro: Avenida - Cidade: Itajubá/MG

1.4 Cronograma do curso:

Curso Noções Básicas de Garçom

Dias da semana Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira

Carga horária diária 3 (três) horas

Carga horária total 40 (quarenta) horas

Início 20/11/2018

Final 13/12/2018

2. DO NÚMERO DE VAGAS
2.1 Serão ofertadas 30 vagas.
2.2 vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. 

3. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
3.1 Ensino Fundamental Completo
3.2. Maior de 16 anos

4. DA INSCRIÇÃO E DURAÇÃO DO CURSO
4.1 O curso está previsto ocorrer todas segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e quinta-
feira entre os dias 20/11/2018 e 13/12/2018, com 3h de curso por dia.
4.2 O período de inscrição será de 13 de novembro de 2018 a 18 de novembro de
2018, conforme indicado no cronograma.
4.3 As inscrições serão realizadas, via formulário eletrônico, disponível no seguinte
endereço:
https://docs.google.com/forms/d/1j4Q1r22JfghVrgztyVvc0xkJHekMNr-6lCw4kVgt-DA/edit 

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/forms/d/1j4Q1r22JfghVrgztyVvc0xkJHekMNr-6lCw4kVgt-DA/edit&sa=D&source=hangouts&ust=1542199948137000&usg=AFQjCNG8VEICuLmFhHzqlBAa0oeQi_NI_Q


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

Inscrição para o Processo Seletivo 13/11/2018 até 18/11/2018

Divulgação do resultado 19/11/2018

Início do curso 20/11/2018

5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
5.1 A seleção dos candidatos será realizada considerando a ordem de inscrição dos
candidatos.
5.2  Terão  prioridade  nas  vagas  aquelas  pessoas  que  atualmente  não  estejam
exercendo atividades remuneradas.
5.3  Havendo  vagas  essas  serão  ofertadas  a  quem  está  exercendo  atividades
remuneradas atualmente seguindo a ordem de inscrição.

6. DO RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO
6.1 O resultado preliminar com a lista de selecionados será divulgado no endereço
eletrônico: http://portal.ifsuldeminas.edu.br/ no dia 19/11/2018.
6.2 Os candidatos selecionados deverão comparecer no primeiro dia de aula no local
do curso.
6.3 Caso o candidato não compareça no primeiro dia de curso perderá o direito a vaga.
6.4 O acompanhamento da divulgação do resultado será de inteira responsabilidade do
candidato.
6.5 Não será feita nenhuma outra comunicação aos candidatos selecionados além do 
site oficial do Instituto Federal no endereço citado no item 6.1. 

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 Pró-Reitoria  de Extensão
(PROEX) do IFSULDEMINAS.
7.3 O IFSULDEMINAS reserva-se ao direito de cancelar, anular ou adiar o Processo
de Seleção por  motivo de força maior,  a critério  do próprio  Instituto,  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 retificações que venham a ser publicadas pelo IFSULDEMINAS,
antes do resultado final do trâmite.
7.5  Informações  adicionais  poderão  ser  obtidas  pelo  endereço  eletrônico
proex@ifsuldeminas.edu.br.

Pouso Alegre, 13 de novembro de 2018.
Marcelo Bregagnoli

Reitor

http://portal.ifsuldeminas.edu.br/

