EDITAL Nº 4/2018/COL - CGAB/IFRO, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018
PROCESSO SEI Nº 23243.002625/2018-96
DOCUMENTO SEI Nº 0169222
PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC) ARTE CIRCENSE
BÁSICO/2018.
A Diretora Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - Campus Colorado do
Oeste, por meio do Departamento de Extensão, no uso de suas atribuições legais, torna público, o Processo Seletivo para o
Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) Arte Circense Básico/2018.
1.DO CURSO
1.1. O curso de formação inicial e continuada (FIC) Arte Circense Básico, 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 2018 a julho de 2018, nos seguintes horários: terça e
quinta-feira, das 18h às 22h e sábado das 13h às 17h. As aulas serão ministradas na E.E.E.F.M. Paulo de Assis Ribeiro, situada
na Av. Paulo de Assis Ribeiro, nº 3843, Centro, 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 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 20 vagas.
2.1.1. Serão ofertados 12 vagas exclusivas para alunos regularmente matriculados na E.E.E.F.M. Paulo de Assis Ribeiro e 8
vagas serão ofertadas para a comunidade externa em geral.
2.1.2. Caso hajam vagas remanescentes em umas das duas categorias citados no item 2.1.1, elas poderão ser redistribuídas.
2.2. Público-Alvo: Alunos que estejam cursando/ ou tenham concluído o ensino fundamental ou médio;
2.3. Idade Mínima: 14 anos.
2.4. Escolaridade mínima: Ensino Fundamental completo ou em andamento.
2.5. Pré-Requisitos: Estar apto com saúde física e psicológica. Ter disponibilidade de deslocamento e comparecimento às
aulas no local indicado. 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 de
inscrição (Anexo I) e entregar na sala da coordenação escolar da E.E.E.F.M. Paulo de Assis Ribeiro, entre os dias 26/02/2018 a
02/03/2018, até às 21 horas. Deverá ainda comparecer na reunião de manifestação de interesse e teste de aptidão física
(segunda etapa), que será realizada no dia 08 de março de 2018, às 18h, na sala da supervisão da E.E.E.F.M. Paulo de Assis
Ribeiro e entregar a Declaração de Aptidão de Condições de Saúde Física e Psicológica (Anexo II) e Termo de Uso de
Imagem (Anexo III).
3.1.1. Os candidatos deverão obrigatoriamente comparecer a reunião de manifestação de interesse usando roupas adequadas à
prática de Educação Física.
3.2. O não comparecimento à reunião de manifestação de interesse, tal como a falta de apresentação dos Anexos II e III,
desclassifica o(a) candidato(a) inscrito(a).

3.3. Só poderão participar da reunião de manifestação de interesse os (as) candidatos (as) previamente inscritos que entregaram
a Ficha de Inscrição de acordo com as exigências deste Edital. (conforme descrito 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 no site do IFRO e nos murais da E.E.E.F.M. Paulo de Assis Ribeiro, no dia 06 de março de 2018.
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 primeiro critério de seleção e classificação aplicado a
este Edital, seguido de teste de aptidão física com aplicação do teste de Cooper 1600 metros, limitado ao número de vagas
ofertadas
4.2. A homologação dos candidatos(as) classificados(as) e lista de espera serão divulgadas nos murais site do IFRO e nos
murais da E.E.E.F.M. Paulo de Assis Ribeiro, no dia 12 de março de 2018.
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 os documentos
listados no item 5.3 deste edital, entre os dias 13 a 19 de março de 2018, na CRA-Coordenação de Registros Acadêmicos do
IFRO – Campus Colorado do Oeste, das 07h às 21h.
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.
5.4. 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: 22/02/2018.
7.2. Período de inscrição: 26/02/2018 a 02/03/2018.
7.3. Divulgação dos candidatos(as) convocados(as) para reunião de manifestação de interesse: 06/03/2018.
7.4. Reunião de Manifestação de Interesse: 08/03/2018.
7.5. Homologação e convocação dos classificados: 12/03/2018.
7.6. Matrículas: 13/03/2018 a 19/03/2018.
7.7. Início das aulas: 27/03/2018.

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 da E.E.E.F.M. Paulo de Assis Ribeiro, 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.
8.4. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Colorado do Oeste, 20 de fevereiro de 2018.

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

______________________________________
Ana Karina Nicola Gervásio
Chefe Substituta do Departamento de Extensão
IFRO - Campus Colorado do Oeste

Documento assinado eletronicamente por Larissa Ferraz Bedor Jardim, Diretor(a) Geral, em 20/02/2018, às 14:40,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0169222 e o código CRC
EF96670F.

EDITAL Nº 4/2018 - PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA
(FIC) ARTE CIRCENSE BÁSICO/2018.

ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Nome: ________________________________________Data de Nascimento: ____________
Responda as questões abaixo. Objetiva-se conhecer o participante.
1 Qual sua escolaridade? Qual curso ?_____________________________________________________________________
2 Nome da instituição que estuda ou estudou.
_____________________________________________________________________

3 Você tem disponibilidade para cumprir o horário do curso, ser pontual as aulas noturnas?
_____________________________________________________________________
4 Possui computador? Internet? _____________________________________________________________________
5 Já praticou alguma modalidade circense? Qual? Por que? Onde? Quando?
_____________________________________________________________________
6 O que pretende com o projeto? _____________________________________________________________________
`PAR-Q “Physical Activity Readness Questionnaire
1. O seu médico já lhe disse alguma vez que você tem um problema cardíaco? ( ) SIM ( ) NÃO
2. Você tem dores no peito com freqüência? ( ) SIM ( ) NÃO
3. Você desmaia com freqüência ou tem episódios importantes de vertigem? ( ) SIM ( ) NÃO
4. Algum médico já lhe disse que a sua pressão arterial estava muito alta? ( ) SIM ( ) NÃO
5. Algum médico já lhe disse que você tem um problema ósseo ou articular, como, por exemplo, artrite, que se tenha
agravado com o exercício ou que possa piorar com ele? ( ) SIM ( ) NÃO
6. Existe alguma boa razão física, não mencionada aqui, para que você não siga um programa de atividade física, mesmo
que você queira? ( ) SIM ( ) NÃO
7. Você tem mais de 65 anos de idade e não está acostumado a exercícios intensos? ( ) SIM ( ) NÃO

Regulamento de Participação
Atesto que toda informação neste formulário é verdadeira.
Atesto não ter restrição médica para atividade física de alto impacto.
Atesto estar ciente de testes: Anamnese, Teste inicial e final de treinamento.
Atesto ter ciência do comprometimento e riscos de atividade de impacto.

( ) Li e estou ciente e de acordo com o Regulamento de Participação.

_____________________________________________________________
Assinatura do Candidato e do Responsável Legal

Colorado do Oeste, ____/____/2018.

EDITAL Nº 4/2018 - PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC)
ARTE CIRCENSE BÁSICO/2018.

ANEXO II - Declaração de Aptidão de Condições de Saúde Física e Psicológica

Eu, (aluno) __________________________, 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 ___________ de 2018.

____________________________________________

NOME POR EXTENSO E ASSINATURA DO MENOR

____________________________________________
NOME E RG DO RESPONSÁVEL PELO MENOR

_________________________________
AUTORIZO/CIENTE ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO MENOR
AUTORIZO SUA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DE CIRCO.

EDITAL Nº 4/2018 - PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC)
ARTE CIRCENSE BÁSICO/2018.

ANEXO III - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM
(Para menores de idade) Nome: _________________________________, nacionalidade ________________, menor de
idade,
neste
ato
devidamente
representado
por
seu
(sua)
(responsável
legal),
Nome:
_______________________________________, nacionalidade ________________, estado civil ________________, portador
da Cédula de identidade RG nº.__________________, inscrito no CPF/MF sob nº _________________________, residente à
Av/Rua
___________________________________
,
nº.
_________,
município
de
________________________________/RO. AUTORIZO.
(Para maior de idade) Eu, ________________________________________________ inscrito no CPF nº
_____________________ e portador (a) do RG nº ___________________, nascido (a) no dia______/_____/______, residente
à
Rua/Av.__________________________________________________________,
nº
_______,
na
cidade
de
_________________________________________, AUTORIZO.
AUTORIZO o uso de minha imagem, sem fins comerciais, em todo e qualquer material (entre fotos, documentos e outros
meios de comunicação), para ser utilizada em campanhas promocionais e institucional do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Rondônia, sejam essas destinadas à divulgação ao público em geral e/ou apenas para uso interno desta
instituição, desde que não haja desvirtuamento da sua finalidade.
A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território
nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e, em destaque, das seguintes formas: (I) outdoor; (II) busdoor; (III)
folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc.); (IV) folder de apresentação; (V) anúncios em revistas e jornais em
geral; (VI) home page; (VII) cartazes; (VIII) back-light; (IX) mídia eletrônica (painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema,
programa para rádio, entre outros); (X) internet e redes sociais.
Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a
título de direitos conexos ao uso de minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente autorização.
_______________________, ____ de __________ de _______.
______________________________________________________
Nome e assinatura do Responsável Legal (de menor de 18 anos)

_______________________________________________________
Nome e assinatura do Aluno (a partir de 18 anos)

Referência: Processo nº 23243.002625/2018-96

SEI nº 0169222

