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EDITAL INTERNO Nº 05/2014-DG/CM
CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - PRESENCIAIS
O Diretor-Geral Pro Tempore do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte – IFRN, Campus Ceará-Mirim, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº
1787/2013-Reitoria/IFRN, de 30 de dezembro de 2013, faz saber aos interessados que estarão abertas, no
período de 21 a 27 julho de 2014, as inscrições para preenchimento de vagas dos Cursos de Formação
Inicial e Continuada presenciais a serem ofertados pelo IFRN – Campus Ceará-Mirim no ano letivo de 2014,
conforme disposto nos itens a seguir.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A modalidade Formação Inicial e Continuada – FIC consiste em cursos de qualificação, de formação e
aperfeiçoamento profissional de curta duração.
1.2. Todos os cursos ofertados por este Edital são gratuitos e não possuem taxa de inscrição.
2. DOS CURSOS, NÚMERO DE VAGAS E PRÉ-REQUISITOS
2.1. Os cursos oferecidos, bem como o número de vagas e os pré-requisitos estão descritos na tabela abaixo.
Poderão se inscrever no processo seletivo os candidatos que se adequarem aos pré-requisitos
estabelecidos para cada curso.
Carga
Horária (h)

Vagas

Montagem e Manutenção de
Computadores

200

20

Auxiliar em Web Designer

160

20

30

20

30

20

15

20

Cursos

Redação: preparatório para o ENEM
2014 (TURMA 01)
Redação: preparatório para o ENEM
2014 (TURMA 02)
Riscos Ambientais

Pré-Requisitos
Ensino Fundamental incompleto;
Noções básicas de informática
Ensino Fundamental incompleto;
Noções básicas de informática
Estar cursando a última série do Ensino Médio na
rede pública de ensino.
Estar cursando a última série do Ensino Médio na
rede pública de ensino.
Ensino Fundamental Incompleto

2.2. No ato da matrícula, o atendimento aos pré-requisitos listados deve ser comprovado pelo aluno
selecionado.
2.3. As informações sobre os objetivos de cada curso poderão ser consultadas no ANEXO I deste Edital.
3. DAS INSCRIÇÕES E DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS
3.1. As inscrições serão efetuadas no período de 21 a 27 de julho de 2014, através do formulário eletrônico
disponível no link: http://bit.do/fic2014ifrncm
3.2. Os candidatos que não possuírem acesso à internet ou apresentarem dificuldades no preenchimento do
formulário on line poderão procurar a Coordenação de Extensão do IFRN – Campus Ceará-Mirim para
auxiliá-los na inscrição, nos horários de 8h às 11h e de 13h às 16h.

3.3. O IFRN – Campus Ceará-Mirim fica localizado à BR-406, km 145, s/n – Bairro Planalto – CEP 59.570000 – Ceará-Mirim /RN
3.4. O interessado poderá optar, unicamente, por um dos cursos ofertados.
3.5. O preenchimento das vagas será realizado por ordem de submissão do formulário de inscrição.
4.

DO RESULTADO

4.1. A divulgação da lista de inscritos contemplados nos cursos será divulgada no dia 29 de julho de 2014,
no site do IFRN – Campus Ceará-Mirim (http://portal.ifrn.edu.br/campus/ceara-mirim).
5.

DAS MATRÍCULAS

5.1. As matrículas serão realizadas nos dias 31 de julho e 1° de agosto de 2014.
5.2. O candidato classificado deverá comparecer na Coordenação de Extensão do IFRN - Campus CearáMirim, conforme o horário de funcionamento descrito no ANEXO II deste Edital para realizar a
matrícula, com os seguintes documentos:
a) 1 (uma) foto 3 x 4 recente;
b) Cópia e original da Carteira de Identidade (RG);
c) Cópia e original do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
d) Comprovante de residência (cópia acompanhada do original);
e) Certificado de conclusão do grau de escolaridade exigido pelo curso ou documento equivalente
(cópia acompanhada do original); e
f) Cópia e original do Histórico Escolar referente ao grau de escolaridade exigido pelo curso.
5.3. Nos casos de matrícula por procuração (autenticada em cartório), a mesma deverá ser entregue, bem
como cópia do RG e CPF do representante legal, mediante apresentação dos originais para conferência.
5.4. No momento da matrícula, na hipótese de perda ou roubo do documento original, o candidato ou o
representante legal deverá apresentar também o registro da ocorrência em órgão policial.
5.5. Será eliminado e não terá sua matrícula efetivada, o candidato contemplado com uma vaga em um dos
cursos que não apresentar, no ato da matrícula, a documentação comprobatória do grau requisitado por
cada curso.
5.6. Perderá o direito à vaga o interessado selecionado que não efetuar sua matrícula na data prevista.
5.7. As chamadas para o preenchimento das vagas remanescentes, quando houver, serão efetuadas até 03
encontros após a data de início do curso, sendo a divulgação realizada no site institucional do IFRN –
Campus Ceará-Mirim (http://portal.ifrn.edu.br/campus/ceara-mirim).
5.8. É de inteira responsabilidade dos interessados inscritos o acompanhamento das chamadas para vagas
remanescentes, acompanhando o meio de comunicação institucional descrito no item 5.7.
6.

DA CERTIFICAÇÃO DE CONHECIMENTOS

6.1. Para os cursos de Montagem e Manutenção de Computadores e Auxiliar em Web Designer, o prérequisito referente às noções básicas de informática será comprovado através de prova de certificação de
conhecimentos.
6.1.1. A realização da certificação de conhecimentos será no dia 04 de agosto de 2014, às 9h, nas
dependências do IFRN – Campus Ceará-Mirim.
6.1.2. A prova iniciará impreterivelmente no horário especificado no item 6.1.1. Não serão tolerados
atrasos.
6.2. A metodologia de avaliação e outras informações pertinentes à prova de certificação serão divulgadas ao
candidato no ato da matrícula.

7.

DO INÍCIO DAS AULAS

7.1. O início dos cursos está previsto para o dia 04 de agosto de 2014.
7.2. Se necessário, a data definida no item anterior poderá sofrer alterações.
7.3. Os horários e dias das aulas de cada curso, bem como a estimativa de sua duração estão de acordo com o
quadro abaixo:
Cursos
Montagem e Manutenção de
Computadores
Auxiliar em Web Designer
Redação: preparatório para o ENEM 2014
(TURMA 01)
Redação: preparatório para o ENEM 2014
(TURMA 02)
Riscos Ambientais

8.

Carga horária/
Duração
200h
(5 meses)
160h
(4 meses)
30h
(3 meses)
30h
(3 meses)
15h
(1 mês)

Turno
Matutino
Matutino
Matutino
Vespertino
Matutino

Dias e horários das aulas
Terças, Quartas e Quintas
(8h50min. às 12h00min.)
Terças, Quartas e Quintas
(8h50min. às 12h00min.)
Segundas e Terças
(8h00min. às 9h30min.)
Segundas e Terças
(13h00min. às 14h30min.)
Terças, Quartas e Quintas
(8h00min. às 9h30min.)

DA CERTIFICAÇÃO

8.1. Terá direito a certificação o aluno que obtiver frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por
cento), bem como atender aos critérios avaliativos específicos de cada curso, caso estes existam.
9.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. A inscrição do aluno implicará a aceitação total e incondicional das normas e instruções constantes neste
Edital.
9.2. O candidato que utilizar meios fraudulentos na inscrição e na matrícula, como declaração falsa ou
inexata dos dados constantes no Formulário de Inscrição, bem como a apresentação de documentos
falsos ou inexatos implicará no cancelamento da inscrição e da matrícula, ficando sujeito a outras
sanções e penalidades previstas em lei.
9.3. O IFRN – Campus Ceará-Mirim não se responsabilizará por quaisquer atos ou fatos decorrentes de
informações e/ou endereços incorretos ou incompletos fornecidos pelo candidato.
9.4. Os casos não previstos neste Edital serão analisados pela Direção-Geral deste Campus.
9.5. Este Edital entra em vigor a partir de sua publicação, sendo válido apenas para esta oferta de vagas,
revogadas as disposições em contrário.

Ceará-Mirim/RN, 18 de julho de 2014.

Luiz Paulo de Souza Medeiros
Diretor-Geral Pro Tempore em exercício do Campus Ceará-Mirim
Matrícula 1812205 | Portaria 314/2014-Reitoria/IFRN

ANEXO AO EDITAL Nº 05/2014-DG/CM
ANEXO I – Objetivos dos cursos



Auxiliar em
Web Designer

Montagem e
Manutenção de
Computadores









Redação:
preparatório
para o ENEM
2014







Riscos
Ambientais




Desenvolver layouts de websites utilizando tecnologias HTML, CSS e JavaScript;
Apresentar conceitos Introdutórios sobre Design, Usabilidade e Arquitetura da
Informação;
Edição de Imagem utilizando Photoshop, FireWorks;
Conceitos Introdutórios de WebMarketing e Comércio Eletrônico;
Conceitos Introdutórios de Otimização para Mecanismos de Busca; e
Introdução ao Direito aplicado à Web
Formar profissionais para atuar no processo de montagem, instalação,
configuração e manutenção de computadores em geral; e
Executar configuração de sistemas operacionais e software aplicativos em
computadores necessários a manutenção dos mesmos.
Promover a prática de leitura e produção de textos de caráter dissertativoargumentativo;
Aperfeiçoar as habilidades de leitura e produção textual dos candidatos ao ENEM
2014;
Exercitar a atividade de leitura e produção de textos, com o intuito de aprimorar as
habilidades de ler, analisar, resumir e argumentar;
Levar o aluno a se tornar um usuário mais crítico e proficiente da linguagem; e
Aprender a adequar o texto ao registro formal ou informal, de acordo com as
diferentes situações de uso.
Demonstrar os principais riscos à saúde do trabalhador dentro do ambiente do
trabalho a fim de despertá-lo para a prevenção de acidentes;
Reunir informações suficientes para o estabelecimento de um diagnóstico da
situação de segurança e saúde no trabalho do estabelecimento; e
Possibilitar a troca e divulgação de informações entre os trabalhadores, bem como
estimular sua participação nas atividades de prevenção.

ANEXO AO EDITAL Nº 05/2014-DG/CM
ANEXO II – Horário de funcionamento do Campus Ceará-Mirim

Endereço
BR-406, Km 145, Bairro Planalto, Ceará-Mirim/RN

Horário de Funcionamento
8h às 12h e
13h às 16h

