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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMPUS APODI

EDITAL Nº. 13/2012-DG/AP-IFRN
PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA NACIONAL MULHERES MIL
O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte, Campus Apodi – IFRN/Câmpus Apodi, usando das atribuições que lhe confere a Portaria
n°. 1883/2012-RE/IFRN, torna pública a abertura das inscrições, bem como as condições para
seleção de candidatos para ingresso no Programa Nacional Mulheres Mil, ofertadas pelo
IFRN/Câmpus Apodi, com ingresso no segundo semestre letivo de 2012, a serem realizadas
conforme número de vagas e cursos relacionados nos quadros a seguir:
Cursos Ofertados

Turno

Número de
Vagas

Curso de Qualificação Profissional em Produção de Vespertino
Derivados de Origem Animal.

50

Curso de Qualificação Profissional em Processamento
Vespertino
de Frutos.

50

Total de vagas ofertadas:

100

I. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 O Programa Nacional Mulheres Mil: educação, cidadania e desenvolvimento sustentável,
instituído pela Portaria nº 1.015, de 21 de julho de 2011, doravante chamado Programa
Mulheres Mil, é parte integrante do Plano Brasil Sem Miséria e faz parte de um conjunto
de ações que visam à consolidação das políticas públicas e diretrizes governamentais
de inclusão educacional, social e produtiva de mulheres em situação de vulnerabilidade.
1.2 O Programa Mulheres Mil é destinado a mulheres moradoras de comunidades com baixo
índice de desenvolvimento humano, sem o pleno acesso aos serviços públicos básicos
ou integrantes dos Territórios da Cidadania, a fim de possibilitar que tenham uma
formação educacional, profissional e tecnológica que lhes permita sua elevação de
escolaridade, emancipação e acesso ao mundo do trabalho, por meio do estímulo ao
empreendedorismo, às formas associativas solidárias e à empregabilidade.
1.3 O Programa Mulheres Mil – Câmpus Apodi, atenderá preferencialmente mulheres das
regiões da Pedra, do Vale, e os bairros Bacurau I e II, Baixa do CAIC, Bico Torto,
Garilândia, Lagoa Seca e Malvinas, em virtude das características sociais e econômicas
de tais regiões.
II. DAS INSCRIÇÕES
2.1 Nos termos das Disposições Gerais são condições necessárias para a inscrição no
Programa Mulheres Mil:
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2.1.1 Ser do sexo feminino;
2.1.2 Ter, no ato da inscrição, idade mínina de 18 (dezoito) anos;
2.1.3 Comprovar residência (conforme item 1.3);
2.1.4 Saber ler e escrever.
2.1.5 Comprovar inscrição no CadÚnico (CÓPIA DO CARTÃO QUE CONTÉM O
NÚMERO DO NIS).
2.2 As inscrições serão realizadas no período de 23 a 30 de outubro de 2012, conforme
quadro abaixo:
Local de inscrição
IFRN-Câmpus Apodi

Endereço
Sítio Lagoa do Clementino, 999, RN
233, km 2, Zona Rural, Apodi/RN

Secretaria Municipal de
Desenvolvimento
e Praça São Francisco, nº 124 Apodi/RN
Assistência Social

Horário
8h às 11h30min
13h30min às 16h
08h às 12h

2.2 As inscrições poderão ser realizadas através de procurador legalmente constituído, nos
termos da legislação vigente.
2.3 Não serão aceitas inscrições por via postal, fax-símile ou por qualquer meio digital.
2.4 Será obrigatória, no formulário de inscrição, a informação do número de documento de
identidade, do CPF da candidata.
2.5 Serão considerados documentos de identificação para efeito de inscrição: Carteira de
Identidade expedida pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas ou
Polícias Militares; Carteiras de Ordens ou Conselhos que, por lei federal, tenha validade
como documento de identidade e possibilite a conferência da foto e da assinatura;
Carteira Profissional, Passaporte ou Carteira de Habilitação com fotografia, na forma da
Lei nº 9.503/97.
2.6. Além dos documentos obrigatórios já referidos para a inscrição, a candidata que tiver
escolaridade formal deverá apresentar o respectivo documento comprobatório (Histórico
Escolar ou Certidão de Escolaridade ou Diploma de Conclusão de Curso).
2.7 A candidata terá direito a apenas uma única inscrição no Processo Seletivo.
2.8 No ato da inscrição a candidata deverá escolher, em ordem de preferência, o curso do
qual deseja participar.
2.9 As inscrições serão gratuitas, em consonância com o objetivo do Programa Mulheres Mil.
III. DO PROCESSO SELETIVO
3.1 A seleção será feita através da avaliação socioeconômica, nos termos utilizados pelo
IFRN.
3.2 As candidatas não selecionadas serão classificadas e farão parte do Cadastro de
Reserva. A convocação, na hipótese de surgirem vagas oriundas da desistência de
candidata/s selecionada/s, será feita pela ordem de classificação.
3.3 A avaliação socioeconômica será realizada com base nas informações constantes do
Questionário de caracterização socioeconômica (Anexo II) deste edital.
3.4 O resultado final será publicado por ordem de classificação, inclusive a lista de Cadastro
de Reserva, no sítio eletrônico do IFRN/Câmpus Apodi, bem como nos murais do
Câmpus Apodi, com sede no Sítio Lagoa do Clementino, 999, RN 233, KM 2, Zona Rural
de Apodi-RN, CEP 59700-000, no dia 06 de novembro de 2012.
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IV. DAS MATRÍCULAS
4.1 As candidatas selecionadas, de acordo com o número de vagas ofertadas, deverão
realizar suas matrículas pessoalmente ou através de procurador legalmente constituído,
na Secretaria Acadêmica do IFRN, Câmpus Apodi, no período de 07 a 09 de novembro
de 2012, no horário das 8h:00min às 11h30min e das 14h:00min às 17h:00min,
portando todos os documentos obrigatórios (original e fotocópia), conforme item 4.2,
que deverão ser entregues em uma única vez.
4.2 São documentos obrigatórios para o ato da matrícula (cópia e original):
4.2.1 Carteira de Identidade expedida pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas
Forças Armadas ou Polícias Militares;
4.2.2 Cadastro das Pessoas Físicas (CPF);
4.2.3 Título de Eleitor e documento comprobatório de quitação com a Justiça Eleitoral
(comprovante da última eleição);
4.2.4 02 (duas) fotos 3x4 (recentes e iguais);
4.2.5 Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
4.2.6 A candidata que tiver escolaridade formal deverá apresentar Certificado de
conclusão do ensino médio ou documento equivalente (cópia acompanhada do
original);
4.2.7 A candidata que tiver escolaridade formal deverá apresentar Históricos Escolares do
ensino fundamental e do ensino médio (cópias acompanhadas dos originais).
4.3 O não comparecimento ao local de matrícula no dia e horários constantes do item 4.1
implicará na perda da vaga, sendo para tanto convocada/s outra/s candidata/s, conforme
número de vaga/s não preenchida/s, obedecendo-se, rigorosamente, à ordem de
classificação, nos termos do item 3.2.
V. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 Os casos omissos serão decididos pela Coordenação do Programa Nacional Mulheres
Mil do Campus Apodi, no IFRN/Campus Apodi, nos dias e horários de funcionamento da
Instituição.
5.2 Das decisões da Coordenação do Programa Nacional Mulheres Mil do Campus Apodi,
caberá recurso administrativo à Direção-Geral do Câmpus Apodi, protocolado através de
requerimento próprio, disponível no Setor de Protocolo do Câmpus, que decidirá no
prazo máximo de 48 horas.
Apodi/RN, 19 de outubro de 2012.

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA
Diretor-Geral do Campus Apodi
Portaria n°. 1883/2012-RE/IFRN
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ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
PROGRAMA MULHERES MIL
Nome Completo:

Endereço:

Bairro ou Sítio:

Ponto de Referência:

Nº da Identidade:

CPF:

Data de Nascimento:

Preencha de 01 à 02 os cursos conforme sua prioridade. O número de “1” seria o curso de maior
interesse e o “2” o curso de menor interesse. Caso não tenha interesse em mais de um curso, marque
com “1” apenas o curso desejado.
(

) Curso de Qualificação Profissional em Produção de Derivados de Origem Animal

(

) Curso de Qualificação Profissional em Processamento de Frutos

Apodi, ________ de Outubro de 2012

___________________________________________________
Assinatura da candidata
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ANEXO II
QUESTIONÁRIO SOCIO-ECONÔMICO
PROGRAMA NACIONAL MULHERES MIL
Número de Inscrição______________
Data: _____/____/_________
ETAPA 01 – DADOS PESSOAIS:

Nome:__________________________________________________________________________________
Endereço:_____________________________________________________________________ Nº ______
Bairro/Comunidade:_____________________________________________________________________
Ponto de Referência:_____________________________________________________________________
Telefone(s) p/ Contato:______________________________ E-mail:_______________________________
1) Quantos anos você tem? _________
( ) De 18 a 19 anos
( ) De 20 a 24 anos
( ) De 40 a 49 anos
( ) A partir de 50 anos

( ) De 25 a 29 anos

( ) De 30 a 39 anos

2) O seu estado civil é?
( ) Solteira, sem filho(a)
( ) Solteira,com filho(s)
( ) Casada ou com companheiro, sem filho
( ) Casada ou com companheiro, com filho
( ) Viúva,Separada ou divorciada, sem filho(s)
( ) Viúva, Separada ou divorciada, com filho(s)
3) Você tem filhos?
Sim ( )
Não ( )
Se sim, quantos?
( )1
( )2

( )3

( )4

( ) mais de 4

4) Possui algum tipo de deficiência ou necessidade especial?
( ) Sim ( ) Não
Marque abaixo com “X”
( ) Auditiva
( ) Física
( ) Mental
( ) Visual
( ) Múltipla
( ) Condutas Típicas
( ) Superdotado/altas habilidades
5) Como você se considera?
( ) Branca
( ) Preta

( ) Parda

( ) Amarela

( ) Indígena
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ETAPA 02 – DADOS REFERENTES A ESCOLARIDADE E CURSO PRETENDIDO
1) Qual seu grau de escolaridade?
( ) ensino fundamental incompleto.
( ) ensino médio incompleto.
( ) ensino superior incompleto.

( ) ensino fundamental completo.
( ) ensino médio completo.
( ) ensino superior completo.

2) Assinale a modalidade de ensino e tipo de escola que cursou o ensino fundamental e/ou médio (assinale de
acordo com o seu maior grau de escolaridade):
( ) ensino regular todo em escola pública.
( ) ensino regular todo em escola particular.
( ) ensino regular, sendo a maior parte em escola pública.
( ) ensino regular, sendo a maior parte em escola particular.
( ) ensino supletivo todo em escola pública.
( ) ensino supletivo todo em escola particular.
( ) ensino supletivo, sendo a maior parte em escola pública.
( ) ensino supletivo, sendo a maior parte em escola particular.
3) Em relação ao interesse pelo curso pretendido, assinale a alternativa (apenas uma) que melhor represente suas
expectativas em cursá-lo:
( ) pretendo empreender nessa área profissional.
( ) pretendo conseguir um emprego na área do curso.
( ) pretendo uma qualificação para as atividades que já exerço.
( ) pretendo conhecer essa área profissional a título de cultura geral.
( ) pretendo a certificação para atender as exigências da empresa em que trabalho.
4) Você trabalha atualmente?
( ) Sim, em empresa pública ou privada relacionada ao curso em que pretendo ingressar no IFRN.
( ) Sim, em empresa pública ou privada em área diferente do curso que pretendo ingressar no IFRN.
( ) Sim, como profissional liberal em área relacionada ao curso que pretendo ingressar no IFRN.
( ) Sim, como profissional liberal em área diferente do curso que pretendo ingressar no IFRN
( ) Estou desempregado atualmente, mas sou profissional de área relacionada ao curso em em que pretendo ingressar no
IFRN.
( ) Estou desemprego atualmente, mas estou interessado em trabalhar na área profissional em que pretendo ingressar no
IFRN, em empresa pública ou privada, ou como autônomo.
( ) Não trabalho
5) Assinale ATÉ TRÊS motivos que o levaram a escolher esse curso:
( ) Adequação as aptidões pessoais
( ) Disponibilidade de vagas no mercado de trabalho
( ) Possibilidades salariais
( ) Possibilidade de realização pessoal
( ) Por indicação de familiares e amigos
( ) Complementação de formação para uma atividade profissional que já exerce
( ) Proximidade de sua residência
( ) Escola pública gratuita e de qualidade
( ) Outro: ______________________________________________________________________
6) O curso tem relação com as atividade desenvolvidas em seu dia a dia?
( )Sim Especifique______________________________________________________________________
( )Não
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ETAPA 03 – DADOS REFERENTES A SITUAÇÃO SOCIOECONÔMIA
1) Você recebe algum tipo de benefício social do Governo Federal ou Estadual (exemplos: bolsa-família ou outros?
( ) Sim Especifique__________________________________________________________________________
( ) Não
2) Quantos membros da sua família moram com você?
( )1
( )2
( )3
( )4

( )5

( ) mais de 5

3) Das pessoas que residem em sua casa, quantas realizam atividades remuneradas (salário ou outra forma de
provento):
( )1
( )2
( )3
( )4
( )5
( ) mais de 5
4) Qual a sua participação na renda familiar?
( ) Não trabalho e meus gastos são financiados pela família
( ) Trabalho e recebo ajuda da família.
( ) Trabalho e me sustento.
( ) Trabalho e contribuo com o sustento da família.
( ) Trabalho e sou o principal responsável pelo sustento da família.
5) Se você está trabalhando atualmente, qual a sua renda ou seu salário mensal?
( ) Até 1 Salário Mínimo (R$ 622,00 inclusive)
( ) entre 1 e 1/2 salários mínimos (de R$ 622,00 a R$ 933,00)
( ) entre ½ e 2 salários mínimos (de R$ 933,00 a R$ 1.244,00)
( ) entre 2 e 3 salários mínimos (de R$ 1.244,00 a R$ 1.866,00)
( ) entre 3 e 4 salários mínimos (de R$ 1.866,00 a R$ 2.488,00)
( ) entre 4 e 5 salários mínimos (de R$ 2.488,00 a R$ 3.110,00)
( ) acima de 5 salários mínimos ( acima de R$ 3.110,00)
6) Qual renda mensal da sua família? Considerar R$ 622,00 o salário mínimo.
( ) até 1 salário mínimo (R$ 622,00)
( ) entre 1 e 1/2 salários mínimos (de R$ 622,00 a R$ 933,00)
( ) entre ½ e 2 salários mínimos (de R$ 933,00 a R$ 1.244,00)
( ) entre 2 e 3 salários mínimos (de R$ 1.244,00 a R$ 1.866,00)
( ) entre 3 e 4 salários mínimos de R$ 1.866,00 a R$ 2.488,00)
( ) entre 4 e 5 salários mínimos (de R$ 2.488,00 a R$ 3.110,00)
( ) acima de 5 salários mínimos (acima de R$ 3.110,00)
7) Tipo de Moradia?
( ) Casa própria
( ) Casa alugada
( ) Casa cedida
8) Tipo de Domicilio?
( ) Alvenaria/tijolo com revestimento
( ) Alvenaria/tijolo sem revestimento
( ) Madeira aparelhada
( ) Taipa revestida
( ) Taipa não-revestida
( ) Madeira aproveitada
( ) Palha
( ) Outro material
9) Em sua casa você possui?
( ) TV Quantas? __________
( ) DVD Quantos?__________
( )Microcomputador Quantos?_________
( ) Telefone fixo
( ) Acesso à Internet
( ) TV por assinatura
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10) Qual o meio de transporte que você mais utiliza?
( ) Bicicleta
( ) Moto própria
( )Mototáxi
( ) Automóvel próprio
( ) Transporte Coletivo ( )
Transporte cedido pela Prefeitura ( ) A pé
( ) Outro. Especifique: ______________________
ETAPA 04 – OUTRAS INFORMAÇÕES
1) Quais suas habilidades e quais as atividades que você gosta de desenvolver?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Apodi/RN, _____de ______________ 2012.

_________________________________________________________
Assinatura da entrevistada

