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EDITAL 38/2020
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CURSO DE INSTRUTOR DE LIBRAS - EAD
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS
GERAIS - CAMPUS OURO PRETO, nomeado pela Portaria IFMG nº 1169, de 20/09/2019, publicada no DOU de
23/09/2019, Seção 2, pág. 29, tendo em vista o Termo de Posse do dia 24/10/2019, e no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria IFMG nº 475 de 06 de abril de 2016, publicada no DOU de 15 de abril de 2016, seção 2, pág.17,
retificada pela Portaria IFMG nº 805, de 04 de julho de 2016, publicada no DOU de 06 de julho de 2016, Seção 2, pág. 22 e
pela Portaria IFMG nº 1078, de 27 de setembro de 2016, publicada no DOU de 04 de outubro de 2016, Seção 2, pág. 20, e
embasado na Portaria nº 190 de 01º de setembro de 2020 e no presente Edital faz saber aos interessados que estarão abertas, no
período de 07 de setembro a 11 de setembro de 2020, as inscrições para a seleção simplificada para o Curso de Instrutor de
Libras conforme o disposto nos itens e subitens a seguir:
1. OBJETIVO
1.1- O Processo Seletivo Simplificado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais –
Campus Ouro Preto tem por objetivo promover formação inicial e capacitação profissional para o Instrutor de Libras Surdo na
modalidade a distância, conforme projeto pedagógico aprovado, dentro do limite de vagas disponíveis e as condições abaixo
discriminadas.
2. MODALIDADE DO CURSO
2.1- Modalidade: a distância
2.1.2- Curso: Instrutor de Libras
3. CURSOS, CIDADE, CARGA HORÁRIA, HORÁRIO/DIAS DE AULAS, NÚMERO DE VAGAS
3.1- O curso oferecido pelo IFMG – Campus Ouro Preto será ministrado de acordo com o Quadro 1.
Quadro 1: Cursos de Formação Continuada
Curso

Cidade

C.H.

Instrutor de Libras (EAD)*

Ouro Preto (MG)

80 horas

Horário/
Dias de aula

Número de vagas

Previsão de início

40 (quarenta)

28/09/2020

O curso será ofertado totalmente à distância, por meio da plataforma Moodle.
4- DA INSCRIÇÃO
4.1- As inscrições para o Curso de Instrutor de Libras serão gratuitas.
4.1.1- O curso será ofertado totalmente à distância, por meio da plataforma Moodle.
4.1.2 – O curso de Instrutor de Libras é destinado, prioritariamente, a pessoas surdas com ensino médio completo, fluentes em
Libras e maiores de 18 anos.
4.2- Para se inscrever no Processo Seletivo Simplificado o candidato deverá:
4.2.1- Ter acesso à internet;
4.3- A inscrição do candidato deverá ser feita, a partir das 8 horas do dia 07/09/2020 até as 23h59min do dia 11/09/2020,
exclusivamente pela internet. O candidato deverá preencher o formulário eletrônico de inscrição disponibilizado por meio
https://sei.ifmg.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=725079&infra_siste…
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deste link:
https://forms.gle/VTr1GD1cm1F5EkFc6
4.3.1 – Todos os documentos solicitados no edital deverão anexados no formulário;
4.4- É de responsabilidade do candidato o correto preenchimento do formulário eletrônico de inscrição e a observância das
informações nele contidas.
5- DAS VAGAS
5.1- Serão disponibilizadas 40 vagas;
5.2 - O preenchimento das vagas e a ordem de classificação será avaliada após análise das respostas do questionário no ato da
inscrição online;
5.3- É permitida apenas 1 (uma) inscrição por candidato.
6- DO RESULTADO
6.1- O resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado será divulgado a partir do dia 17/09/2020, através de publicação
da relação dos candidatos, dentro do limite das vagas fixadas no item 3 deste Edital, no sítio www.ifmg.edu.br/ouropreto.
6.2O
candidato
que
discordar
do
resultado
preliminar,
poderá
impetrar
recurso,
via
email: cursosficdipe.ouropreto@ifmg.edu.br, no prazo de 24 horas após a divulgação do resultado preliminar. Findo prazo, não
serão aceitos nenhum questionamento que verse sobre o assunto.
6.3 – Após a análise dos recursos impetrados, será divulgado o resultado final, conforme cronograma estabelecido neste edital.
7- DA MATRÍCULA
7.1- A matrícula se dará pela classificação dos candidatos conforme descrito no item 5.2 deste edital, que estiverem com toda a
documentação correta, e desde que sejam cumpridos todos os requisitos estabelecidos neste edital
7.2 – No ato da inscrição, quando do preenchimento do formulário, deverão ser anexados os documentos descritos a seguir,
destinados à matrícula:
7.2.1 – CPF;
7.2.2 – Carteira de identidade, preferencialmente, ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CPTS), Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) ou Passaporte;
7.2.3 – Comprovante de ter cursado de ter concluído o ensino médio;
7.2.4 – Comprovante de residência;
7.2.5 – Certificado de reservista para candidatos do sexo masculino;
7.2.6 – Título Eleitoral;
7.2.7 – Certidão de quitação eleitoral (disponível no site:
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral);
7.2.8 – Laudo médico atestando o grau de surdez ou audiometria;
7.2.9 – Vídeo manifestando interesse em participação no curso.
8- DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1- Os casos não previstos neste edital serão resolvidos pela Diretoria de Inovação, Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do
IFMG Campus Ouro Preto (DIPPE).
8.2- Quaisquer dúvidas em relação a este Edital, o candidato deverá entrar em contato com a Diretoria de Inovação, Pesquisa,
Pós-Graduação e Extensão (DIPPE), através do endereço eletrônico: cursoficdipe.ouropreto@ifmg.edu.br
8.3- As atividades do Curso de Instrutor de Libras têm previsão de início a partir do dia 28/09/2020.
8.4- O participante que não concluir o Curso no prazo será considerado desistente.
8.5- Este Edital está disponível no sítio www.ifmg.edu.br/ouropreto.

ANEXO I – CALENDÁRIO
Período de inscrições para o processo seletivo

De 07/09/20 a 11/09/2020
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Publicação do resultado preliminar

17/09/2020

Recursos

24 horas após a publicação

Análise dos recursos

21/09/2020

Publicação do resultado e de vagas remanescentes

24/09/2020

Início das atividades do curso

28/09/2020

Ouro Preto, 02 de setembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Reginato Fernandes dos Santos, Diretor(a) Geral, em 02/09/2020, às 16:01,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando o código
verificador 0630692 e o código CRC 69F216DE.
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