EDITAL 01/2021 SELEÇÃO DE EDUCANDOS
INSCRIÇÕES PARA EDUCANDOS EM CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA A
DISTÂNCIA

O INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - IEPTEC/DOM
MOACYR, representado pelo seu Presidente, Francineudo Souza da Costa, Decreto Nº 2.660/2019, no uso
de suas atribuições legais, pelo presente edital, torna público que, no período de 16 a 30 de abril de 2021,
as pessoas interessadas em ingressar nos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) na modalidade
a distância (EaD) pactuado junto ao Programa Novos Caminhos poderão realizar inscrições via internet, a
partir do dia 16 de abril de 2021, para os cursos a serem ofertados no primeiro semestre de 2021.

1. A inscrição refere-se ao interesse de vaga para um curso, dentro do número de vagas
disponibilizado. Não é permitido realizar dois cursos ao mesmo tempo. Se selecionado o
candidato será matriculado no curso marcado como 1ª opção, caso não seja possível, a
matrícula ocorrerá na 2ª opção caso haja vaga.
2. A escolaridade, idade mínima exigidas e quadro de vagas encontram-se disponíveis no Anexo
I deste edital.
3. A inscrição será

efetuada

via

internet,
pelo
formulário
eletrônico
também estará disponível no
endereço
eletrônico: http://ead.ieptec.ac.gov.br do dia 16 a 30 de abril de 2021.
https://forms.gle/3LAUtzqihTwKz8MQ7 que

4. Requisitos para inscrição:
a) Possuir um e-mail válido;
b) Estar logado numa conta Google (gmail);
c) Estar portando número do RG e CPF;
d) Informar telefone para contato;
e) Possuir escolaridade e idade mínima exigida pelo curso, no ato da inscrição;
f) Enviar a seguinte documentação, por meio digital: cópia digitalizada e legível do Documento de
Identidade, CPF, Comprovante de endereço, Comprovante de Escolaridade (declaração ou
histórico) e Comprovante de inscrição no CadÚnico.
g) Responder todas as perguntas do formulário e no final clicar em “Enviar”.
5. O candidato receberá no seu e-mail uma cópia da inscrição.
6. O candidato será desclassificado caso não envie todos os documentos solicitados como requisito
para inscrição, exceto o comprovante de inscrição no CadÚnico.
7. A forma de seleção será por ordem de inscrição. O IEPTEC/DOM MOACYR divulgará a lista
dos candidatos contemplados no endereço eletrônico http://ead.ieptec.ac.gov.br no dia 07 de
maio de 2021, bem como a lista de candidatos em cadastro reserva.
8. Em caso de empate, será dado prioridade para:



Pessoas com inscrição no Cad único;
Maior idade no ato da inscrição.

9. O IEPTEC/DOM MOACYR providenciará a matrícula e confirmação dos contemplados nos
cursos no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica –
SISTEC, com base na documentação enviada no ato da inscrição.
10. O candidato terá direito a apenas uma única inscrição. Em caso de confirmação de mais de
uma inscrição, será validada apenas a de maior número de inscrição.
11. Após a finalização do período de inscrições não será permitida a troca do curso ao qual está
inscrito.
12. Não é permitada a matrícula simultânea no SISTEC em mais de um curso pela BolsaFormação, conforme artigo 60 da Portaria 817/2015 do MEC.
13. Caso o candidato contemplado possuir matrícula ativa no SISTEC em outro curso, a
Coordenação responsável pelo certame irá informá-lo, via contato telefonico, concedendo um
prazo de 24 horas para resolver a pendência sob pena de não ter a matrícula efetivada.
14. Caso não seja preenchido o número de vagas disponibilizadas, serão realizadas novas
chamadas posteriormente, na plataforma EaD do IEPTEC/DOM MOACYR, podendo haver,
também, contato por e-mail ou telefone com os candidatos na lista de espera.
15. Antes de fazer a inscrição, o candidato deve veriﬁcar no Anexo I se possui a escolaridade e idade
mínimas para realizar o curso.
16. As inscrições, bem como os cursos FIC/EaD do IEPTEC/DOM MOACYR são públicos e gratuitos.
Os cursos serão ofertados totalmente a distância, através da plataforma MOODLE
(http://ead.ieptec.ac.gov.br). Para receber o certiﬁcado, o estudante deverá preencher a
avaliação do curso e realizar a conﬁrmação de sua frequência no Sistec, com instruções a
serem fornecidas posteriormente.
17. O início das aulas dos cursos está condicionado ao preenchimento de 100% das vagas
ofertadas em cada turma.
18. Os cursos serão realizados no período de junho a outubro de 2021, podendo ser prorrogado o
término por motivos de força maior.
19. Todas as divulgações e informações sobre esse processo serão divulgadas na plataforma EaD
do IEPTEC/DOM MOACYR.
20. Os interessados poderão consultar informações detalhadas sobre cada curso através do
GuiaPronatec de Cursos FIC, disponível
no
endereço:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41261-guiapronatec-de-cursos-fic-2016-pdf&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192
21. O candidato deve acompanhar todas as informações através da plataforma EaD do
IEPTEC/DOM MOACYR (https://ead.ieptec.ac.gov.br/) e de seu e-mail.

22. É de inteira responsabilidade dos candidatos tomar conhecimento do resultado da classificação
Processo Seletivo pelo site citado do Item 19.

23. . É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos resultados das
etapas do Processo Seletivo.

24. A inscrição do candidato implicará a aceitação total e incondicional das normas e instruções
constantes neste Edital, bem como da Organização Didática e demais normas didáticopedagógicas do IEPTEC.

25. Serão incorporados ao presente Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais
complementares que vierem a ser publicados pelo IEPTEC com vistas ao Processo Seletivo
objeto deste Edital.
26. Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão analisados pela
Coordenação Geral do Programa no IEPTEC e, se necessário, encaminhados à Presidência.

Rio Branco, 15 de abril de 2021.

Francineudo Souza da Costa
Presidente
Decreto Nº 2.660/2019

ANEXO I

RELAÇÃO DE CURSOS E VAGAS

Unidade de Ensino

Campos Pereira

Ceflora

Maria Moreira da
Rocha

João de Deus

Curso

Carga
Horária

Vagas

Assistente Administrativo
Assistente de Contabilidade
Assistente de Recursos Humanos
Promotor de Vendas
Assistente Administrativo
Assistente de Faturamento
Assistente de Recursos Humanos
Balconista de Farmácia

160
160
160
160
160
160
160
240

30
30
37
30
30
30
30
30

Recepcionista em Serviços de
Saúde

240

30

Higienista de Serviços de Saúde

240

30

Assistente Administrativo

160

30

Recepcionista

16
0

30

Escolaridade
e idade
mínima

Ensino Fundamental II (6º
ao 9º) - Completo
15 anos

Ensino Fundamental II (6º
ao 9º) - Completo
16 anos
Ensino Fundamental I (1º
ao 5º) - Completo
18 anos
Ensino Fundamental II (6º
ao 9º) - Completo
15 anos

