Instituto Federal de Educação e Tecnologia de Rondônia – IFRO
Campus Colorado do Oeste
Departamento de Extensão – DEPEX

EDITAL Nº 01 DE 20 DE JANEIRO DE 2017

O Departamento de Extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia de Rondônia - Campus Colorado do Oeste, no uso de suas
atribuições legais, torna público, o processo seletivo para o Curso de
Formação Inicial e Continuada (FIC) Arte Circense Básico 1.

1. DO CURSO

1.1. O curso de formação inicial e continuada (FIC) Arte Circense Básico 1, do
IFRO Campus Colorado do Oeste, oferecido pelo Departamento de Extensão,
coordenado e ministrado pela professora Paola Teles Maeda, será ofertado
gratuitamente aos candidatos(as) devidamente inscritos, selecionados e
matriculados, de acordo com as normas estabelecidas neste Edital.
1.2. Os encontros presenciais semanais ocorrerão no período de março de
2017 a julho de 2017, nos seguintes horários: terça e quinta-feira, das 18h às
22h e sábado das 13h às 17h. As aulas serão ministradas no IFRO – Campus
Colorado do Oeste, situado à BR 435, km 63, Zona Rural, Colorado do Oeste –
RO. Os alunos deverão obrigatoriamente, durante as aulas, usar roupas
adequadas à prática de Educação Física. O período e horários citados no item
1.2 poderão ser alterados de acordo com a necessidade da instituição.
1.3. O curso tem como objetivo preparar Agentes Culturais para oportunidades
de profissionalização na área da Arte em Técnicas Circenses, com uma
metodologia que a contextualize cultural e sócio historicamente, identificando
suas possibilidades regionais. Apropriar-se dos processos de leitura e escrita,
voltados a uma perspectiva crítica, a fim de desenvolver os valores de
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solidariedade, identidade de classe, trabalho coletivo, bem como capacitar para
a pesquisa e autonomia na busca.

2. NÚMERO DE VAGAS, PÚBLICO-ALVO E PRÉ-REQUISITOS:

2.1. Vagas: O curso limita-se a oferecer 15 vagas.
2.2. Público-Alvo: Alunos que estejam cursando o ensino médio; profissionais
da área de Educação Física, Pedagogia e Artes; e outros servidores da área da
Rede de Educação (municipal, estadual e federal).
2.3. Idade Mínima: 14 anos.
2.4. Escolaridade mínima: Ensino Médio completo ou em andamento.
2.5. Pré-Requisitos: Estar apto com saúde física e psicológica. Ter
disponibilidade de deslocamento e comparecimento às aulas no Instituto. Não
estar de Atestado Médico ou ter restrições médicas.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. A inscrição será feita em duas etapas. Para realizar a inscrição o(a)
candidato(a) deverá preencher o formulário online (primeira etapa) através do
link

https://docs.google.com/a/ifro.edu.br/forms/d/e/1FAIpQLSeIp1etihjW3Gi-

ySLm-ye4uq3Z4Ny7EYy0xvxMCpF2RQmyuQ/viewform,

a

partir

do

dia

01/02/2017 até as 23h 59min do dia 17/02/2017. Deverá ainda comparecer na
reunião de manifestação de interesse (segunda etapa), que será realizada no
dia 23 de fevereiro de 2017, às 18h, na sala de Arte do IFRO – Campus
Colorado do Oeste, e entregar um Atestado Médico de Aptidão Física
(Anexo I).
3.2. O não comparecimento à reunião de manifestação de interesse, tal como a
falta de apresentação do Atestado Médico de Aptidão Física, desclassifica o(a)
candidato(a) inscrito(a).

3.3. Só poderão participar da reunião de manifestação de interesse os (as)
candidatos (as) previamente inscritos pela internet, no link disponível (conforme
etapa 1, descrita no item 3.1).

3.4.

A

homologação

dos

candidatos

(as)

inscritos

na

etapa

1

e

selecionados(as) para participar da reunião de manifestação de interesse será
divulgada nos murais do IFRO - Campus Colorado do Oeste e no site do IFRO,
no dia 20 de fevereiro de 2017.
3.5. É vedada a participação de outrem na reunião manifestação de interesse.
3.6. A efetuação da matrícula do(a) candidato(a) por outrem, somente será
autorizada com a apresentação de uma procuração específica, com firma
reconhecida em cartório.
3.7. O correto preenchimento dos dados solicitados no ato da inscrição é de
exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a).
3.8. A inscrição implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas neste
Edital, das quais o(a) candidato(a) não poderá alegar desconhecimento.
3.9. Para os fins deste Edital, não será cobrada taxa de inscrição.

4. SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

A seleção para o ingresso nos cursos acontecerá da seguinte forma:
4.1. A ordem de chegada à reunião de manifestação de interesse será o único
critério de seleção e classificação aplicado a este Edital, limitado ao número de
vagas ofertadas.
4.2. A homologação dos candidatos(as) classificados(as) e lista de espera
serão divulgadas nos murais do IFRO - Campus Colorado do Oeste e no site
do IFRO, no dia 24 de fevereiro de 2017.
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4.3. O IFRO - Campus Colorado do Oeste reserva-se ao direito de, não
completando as vagas, realizar outras chamadas, seguindo a ordem de
classificação na lista de espera.

5. MATRÍCULA
5.1. Os(as) candidatos(as) classificados(as) dentro das vagas ofertadas serão
pré-matriculados, devendo entregar a ficha de matrícula (Anexo II), e os
documentos listados no item 5.3 deste edital, nos dias 02,03 e 06 de março de
2017, na CRA-Coordenação de Registros Acadêmicos do IFRO – Campus
Colorado do Oeste, das 07h às 19h.
5.2. O IFRO Campus Colorado do Oeste reserva-se ao direito de não efetivar a
matrícula caso o(a) candidato(a) não cumpra o item 5.1. do presente edital.
5.3. Os documentos (originais e cópias) necessários para a matrícula são:
5.3.1. Carteira de Identidade (ou outro documento oficial com foto);
5.3.2. Cadastro de Pessoa Física – CPF;
5.3.3. Foto 3x4;
5.3.4. Comprovante de Residência;
5.3.5. Certidão de Nascimento ou Casamento.
5.3.6. Ficha de Matrícula (Anexo II)
5.4. São aceitos como documentos oficiais de identificação: carteiras
expedidas pela Secretaria de Segurança Pública, pelos Comandos Militares
(antigos Ministérios Militares), pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar;
carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional
(Ordens, Conselhos, etc.); passaporte; carteiras funcionais do Ministério
Público e Magistratura; Registro Nacional de Estrangeiros - RNE, com foto;
Carteira Nacional de Habilitação (somente o modelo com foto) e Carteira de
Trabalho, com foto.

6. CERTIFICAÇÃO
6.1. Terá direito a certificado de conclusão de curso o aluno que concluir com
êxito os componentes curriculares previstos para o curso e que tenham, no
mínimo, 75% de frequência nas atividades desenvolvidas.

7. CRONOGRAMA
7.1. Publicação do edital: 20/01/2017.
7.2. Período de inscrição: 01/02/2017 a 17/02/2017.
7.3.

Divulgação

dos

candidatos(as)

convocados(as)

para

reunião

de

manifestação de interesse: 20/02/2017.
7.4. Reunião de Manifestação de Interesse: 23/02/2017.
7.5. Homologação e convocação dos classificados: 24/02/2017.
7.6. Matrículas: 02/03/2017 a 06/03/2017.
7.7. Início das aulas: 07/03/2017.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
8.1. É de responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a) acompanhar a
publicação no endereço eletrônico www.ifro.edu.br, e mural do Campus de
todos os documentos referentes ao processo de ingresso.
8.2. A inscrição do(a) candidato(a) implicará a tácita aceitação pelo mesmo das
condições estabelecidas neste Edital, nos comunicados oficiais, ou em outros
documentos que vierem a ser publicados, como também das decisões que
possam ser tomadas pelo IFRO - Campus Colorado do Oeste, das quais o(a)
candidato(a) não poderá alegar desconhecimento.
8.3. Os casos omissos serão dirimidos pelo DEPEX e Coordenação FIC,
observada a legislação em vigor.
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8.4. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Colorado do Oeste, 20 de janeiro de 2017.

______________________________________
Larissa Ferraz Bedôr Jardim
Diretora Geral
IFRO - Campus Colorado do Oeste

______________________________________
Mayuma Martins Santana Viana
Chefe Substituta do Departamento de Extensão
IFRO - Campus Colorado do Oeste

ANEXO I

Declaração de Aptidão de Condições de Saúde Física e Psicológica

Eu,

____________________________________,

RG

n.

_________________,
Declaro para os devidos fins que não possuo qualquer restrição médica
(cardíaca, ortopédica, psicológica, etc). Estando saudável para a realização de
atividade física de alto impacto.
Colorado do Oeste, ___ de fevereiro de 2017.

____________________________________________
Nome por extenso

ATESTADO MÉDICO

Atesto

que

o(a)

Sr.(a)_____________________________________________,
RG n. ________________________, encontra-se em boas condições de
saúde, estando apto para realizar os testes de avaliação física, para participar
do Projeto FIC Arte Circense Básico 1.

Categoria de PAS
PA*
N__

E

(mmHg)

PAD

Ações – Informações

(mmHg)
e

*Categoria de PA: N1- Ótimo N2- normal N3- limítrofe N4- hipertensão

Colorado do Oeste, ___de fevereiro de 2017.

______________________________
Carimbo (ou identificação no cabeçalho), CRM e assinatura do médico
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COORDENAÇÃO DE
REGISTROS ACADÊMICOS
FICHA DE MATRÍCULA
Curso

Turma

Ano/Sem.

FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - ARTE CIRCENSE BÁSICO 1 ----------------------- 2017/1
Turno

Sistema de Ensino

PRESENCIAL

Forma de Ingresso

NOTURNO/VESPERTINO

PROCESSO SELETIVO

DADOS PESSOAIS
N° Cadastro

Nome

Data de Nascimento

Sexo

Cor/Etnia

Nacionalidade

Estado Civil

Religião

Local de Nascimento

Cédula de Identidade

Título de Eleitor

UF

Órgão Exp./UF

Zona

Certidão

Livro

Data de Expedição

Seção

Nome da mãe

Folha

CPF

Reservista

Nome do Pai

DADOS PARA CONTATO
Logradouro (Av., rua, …)

Número

Complemento

Bairro

Município

UF

CEP

Celular pessoal

Telefone Residencial

Em caso de emergência avisar:

Celular da mãe

Celular do pai

Telefone

E-mail pessoal

E-mail do responsável

DADOS SOCIOECONÔNICOS
Situação de Trabalho

Local de Trabalho

Telefone do Trabalho

Situação Familiar

Profissão/Ocupação

Renda Familiar Bruta (em salários mínimos)

Quantidade de pessoas da família

DADOS RELACIONADOS À SAÚDE
Tipagem Sanguínea

Necessidades especiais

Alergia (alimentos, medicamentos, produtos químicos, …)

Observações (tratamento ou medicação especial, restrições quanto atividade física, outras necessidades especiais não contempladas anteriormente)

OUTROS DADOS
Colocação no
Processo Seletivo

Estudou em:

Regime de Matrícula

Documentos entregues

Observações

Declaro estar matriculado em apenas um curso da mesma modalidade e nível de ensino na rede pública.
Daclaro ainda que as informações constantes, neste formulário, e documentos entregues são verdadeiros,
estando ciente de que se faltar com a veracidade estarei sob pena de invalidação da matrícula ou de
permanência no curso a qualquer tempo.

Colorado do Oeste-RO, ____/____/________

Assinatura do(a) responsável pelo atendimento (CRA)

Assinatura por extenso do(a) aluno(a) ou responsável

