
 
 

 

Diretoria do Departamento de Ensino  

 

EDITAL Nº  33 de 24/04 de 2012  

2ª HABILITAÇÃO PARA CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO 

 

O DIRETOR GERAL DO CAMPUS CAMPOS GUARUS DO INSTITUTO FEDERAL 

FLUMINENSE - IFF, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente edital contendo as 

normas referentes ao Processo de Ingresso em 2ª habilitação nos Cursos Técnicos de Nível Médio 

do eixo tecnológico de Controle e Processos Industriais no campus Campos-Guarus, para o 1º 

semestre de 2012.  

 
TÍTULO I - DAS CONDIÇÕES 

 
Art.1º. Poderão candidatar-se a uma das vagas oferecidas, os portadores de diplomas de 

Cursos Técnicos de Nível Médio, concluídos no Instituto Federal Fluminense – campus Campos-

Guarus há no máximo 18(dezoito) meses, isto é, no 2º semestre do ano letivo de 2010 ou no 2º 

semestre do ano letivo de 2011, mediante a apresentação completa da documentação descrita no 

Título III deste edital. 
 

TÍTULO II – DA OFERTA DE VAGAS 

 
Art. 2º. O Instituto Federal Fluminense – campus Campos-Guarus oferece um total de 7 

(sete) vagas para o Curso Técnico de Nível Médio distribuídas de acordo com a tabela abaixo. 

 
TÍTULO III - DAS INSCRIÇÕES 

 
 

Art. 3º. As inscrições serão realizadas na Direção Geral do campus Campos-Guarus nos 

dias 25 e 26 de abril de 2012 das 08h às 18h.  

Art. 4º. Os candidatos deverão apresentar no ato da inscrição os seguintes documentos. 

I – Diploma, Atestado de conclusão ou declaração de conclusão.   

II – Matriz curricular fornecida pela coordenação da área de origem. 

III - “Curriculum Vitae” atualizado e com comprovação de atividades realizadas nos últimos 

cinco anos. 

IV - Requerimento de Inscrição. 

V – Foto 3x4 atual. 

EIXO TECNOLÓGICO HABILITAÇÃO     MÓDULO TURNO TOTAL VAGAS 
CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS ELETROMECÂNICA II NOITE 07 



 
 

Parágrafo único. Os documentos apresentados pelo candidato não poderão ser 

substituídos posteriormente, assim como não poderão ser acrescentados novos documentos ao 

Processo. 

 

  TÍTULO IV - DAS CONDIÇÕES PARA DEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO 
 

Art. 5º. Com base na documentação exigida no Título III e, satisfeitas as condições do 

Título I, a Diretoria de Departamento de Ensino e a Coordenação de Área do Curso pretendido 

realizarão avaliação das solicitações, baseados na compatibilidade curricular entre os módulos I 

e/ou II do curso concluído e do curso pretendido, de modo a atender as indicações do Art. 2º deste 

edital. 

Parágrafo único. Serão admitidas até 02 (duas) adaptações, desde que estas não 

impliquem na defasagem teórico-conceitual dos componentes curriculares a serem sistematizados 

no módulo subseqüente.    

Art.6º O critério de seleção para preenchimento das vagas seguirá a pontuação descrita 

nos itens abaixo: 

Critérios Pontuação 
Experiência profissional na área pretendida 

(últimos 5 anos) 
1 ponto por ano completo de 

experiência 
Número de disciplinas equivalentes que possibilitam 

isenção na nova habilitação 1 ponto por disciplina 

 

§1º. Serão aceitas como comprovação de experiência profissional registro em carteira de 

trabalho profissional ou declaração de empresa em papel timbrado e assinada pelo empregador. 

§2º. Em caso de empate serão considerados os seguintes critérios dispostos a seguir em 

ordem decrescente de prioridade. 

I – Maior tempo de Conclusão do Curso Técnico de Nível Médio.  

II – Maior idade do candidato.   

 
 

TÍTULO VII - DO RESULTADO E DIVULGAÇÃO 
 

Art. 7º. O resultado será divulgado no dia 27 de abril de 2012, a partir das 8h, na Diretoria 

do Departamento de Ensino do Instituto Federal Fluminense – campus Campos-Guarus e no site: 

www.iff.edu.br. 

TÍTULO VIII – DA MATRÍCULA 
 
 

Art 8º. Os candidatos classificados deverão efetuar a matrícula na Coordenação de 

Registro Acadêmico do Instituto Federal Fluminense – campus Campos-Centro, no dia 27 de abril 

de 2012 das 14h às 19h.  

 



 
 

Art. 9º. No ato da matrícula serão exigidos os seguintes documentos: 

I  –  uma foto 3x4 atual 
 

Art. 10. A reclassificação se dará no dia 02 de maio de 2012 e a matrícula dos candidatos 

convocados na reclassificação deverá ser efetuada no dia 03 de maio de 2012 das 14h às 19h na 

Coordenação de Registro Acadêmico.   
 

Art. 11. O candidato classificado que estiver matriculado em outro Curso Técnico no 

Instituto Federal Fluminense deverá fazer sua opção por um dos cursos, uma vez que não se 

permitirá mais de uma matrícula na Instituição, no mesmo nível de ensino. 
 

Art. 12. Salvo motivo justificado e com aceite da Diretoria de Ensino Básico, o candidato 

classificado será considerado desistente, perdendo o direito à vaga, caso não efetue a matrícula no 

período fixado em edital. Sua vaga estará disponível para outro candidato aprovado, que esteja 

aguardando reclassificação. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO: A convocação do candidato será feita obedecendo rigorosamente à 

ordem de classificação, podendo este procedimento se fazer por telefone, carta, telegrama ou fax, 

além da divulgação pela Internet. 

 

TÍTULO IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 13. O aluno que não freqüentar os quinze primeiros dias letivos e não encaminhar 

nenhuma justificativa será considerado desistente e sua vaga colocada à disposição do candidato 

da lista de espera. 

Art. 14. Os casos omissos e as situações não previstas neste edital serão avaliados pela 

Diretoria do departamento de Ensino e Coordenação de Área do Instituto Federal Fluminense – 

campus Campos-Guarus do curso pretendido. 

 

Campos dos Goytacazes, 24 de abril de 2012. 

 

 

Christiano Carvalho Leal 

Direção Geral do campus Campos-Guarus 
IF Fluminense 

 
 
 

Emerson Brum Bittencourt 

Direção do Departamento de Ensino campus Campos-Guarus 
IF Fluminense 


