
 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS 
GERAIS 

 
 

CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2019 
      
 

CHAMADA PÚBLICA PARA ALUNOS COM DEPENDÊNCIA ESCOLAR DA 
DISCIPLINA DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO DOS CURSOS TÉCNICOS 

EAD EM ALIMENTOS, ANÁLISES CLÍNICAS, CAFEICULTURA, INFORMÁTICA. 
      
 

O Diretor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas 
Gerais IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho, pelo presente Edital, torna público os 
procedimentos e o cronograma para o processo de inscrição dos alunos em dependência 
escolar da disciplina de Estágio Curricular Obrigatório dos cursos técnicos 
subsequentes em ALIMENTOS, ANÁLISES CLÍNICAS, CAFEICULTURA E 
INFORMÁTICA na modalidade a distância do IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho. 
      
 
1.DO OBJETIVO 

1.1 O presente edital tem por objeto oportunizar a conclusão de curso aos alunos em 

processo de dependência na disciplina de Estágio Curricular Obrigatório dos cursos 

subsequentes da Rede e-Tec ALIMENTOS, ANÁLISES CLÍNICAS, 

CAFEICULTURA E INFORMÁTICA, na modalidade a distância. 

 

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 2.1 Esta Chamada Pública se aplica aos cursos ainda em andamento. 

 2.2 O candidato deve acompanhar os prazos e procedimentos estabelecidos neste 

Edital, cuja divulgação será realizada no endereço eletrônico www.muz.ifsuldeminas.edu.br 

assim como suas eventuais alterações e demais procedimentos referentes a esta Chamada 

Pública. 

 2.3 Esta será a última vez que o processo de dependência da disciplina de Estágio 

Curricular Obrigatório será ofertado, ou seja,  NÃO será oferecida nova oportunidade. 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 3.1 Poderão se inscrever APENAS os alunos em dependência escolar na disciplina 

de Estágio Curricular Obrigatório dos cursos técnicos subsequentes ALIMENTOS, 

ANÁLISES CLÍNICAS, CAFEICULTURA e INFORMÁTICA. 

http://www.ifsuldeminas.edu.br/editais


 3.2 O formulário para inscrição do candidato estará disponível no endereço 

eletrônico do IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho www.muz.ifsuldeminas.edu.br e no 

“Anexo I” deste edital. O mesmo deverá ser encaminhado exclusivamente para o e-mail 

secretaria.ead@muz.ifsuldeminas.edu.br no período de 09/07/2019 à 20/09/2019. 

 3.3 Ao realizar a inscrição, o aluno deverá preencher o formulário informando Polo, 

Curso, Período de Ingresso. 

 3.4 Ao concluir sua inscrição o candidato declara estar ciente e de acordo com as 

disposições contidas neste Edital. 

 3.5 O IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho não se responsabilizará por inscrição 

que não for recebida por quaisquer motivos de ordem técnica em computadores, em 

decorrência de falhas de comunicação, congestionamentos nas linhas de comunicação, 

procedimentos indevidos, ou por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

 3.6 Após a inscrição, a Secretaria Escolar do campus fará a validação dos 

dados e responderá para o endereço de e-mail que for encaminhado o requerimento, 

informando o resultado do pedido da inscrição na disciplina de Estágio Obrigatório. 

      

4. DO CRONOGRAMA 

 4.1 O processo de inscrição obedecerá ao seguinte cronograma: 

Inscrições dos candidatos 09/07/2019 à 20/09/2019 

Prazo máximo para entrega dos 

 estágios no SIEC 
22/11/2019 

  

4.2 As datas das atividades relacionadas no cronograma acima estão sujeitas a eventuais 

alterações, que serão divulgadas por meio de comunicados do IFSULDEMINAS - Campus 

Muzambinho no endereço eletrônico http://www.muz.ifsuldeminas.edu.br 

 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 5.1 É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento e confirmação 

de sua inscrição pelo endereço de e-mail pelo qual enviou o requerimento. 

 5.2 Os candidatos poderão obter mais informações a respeito das regras e 

procedimentos previstos neste Edital por meio dos telefones (35) 3571-5063 ou pelo correio 

eletrônico secretaria.ead@muz.ifsuldeminas.edu.br 

 5.3 Os casos omissos neste Edital serão dirimidos pelos coordenadores dos cursos 

e coordenação adjunta da rede e-Tec do IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho com 

base nos preceitos normativos que regem a Administração Pública. 

 5.4 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Muzambinho, 09 de Julho de 2019 

http://www.educacao.mg.gov.br/
mailto:secretaria.ead@muz.ifsuldeminas.edu.br
http://www.educacao.sp.gov.br/


 

ANEXO I 

 

 

REQUERIMENTO DE ESTÁGIO DO SETOR DE REGISTROS ACADÊMICOS 

 

Nome:__________________________________________________________________

CPF:_______________ Matrícula:_______________ Curso:_______________________ 

Polo:__________________________ Telefone: (        )___________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________ 

 

SOLICITAÇÃO: 

  

(      ) Estágio do Curso Técnico Alimentos   

(      ) Estágio do Curso Técnico Análises Clínicas 

(      ) Estágio do Curso Técnico em Cafeicultura   

(      ) Estágio do Curso Técnico em Informática 

  

 

 

Data: ______/______/_______ 

 

 

 

 

Nestes termos 

Pede deferimento. 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura 

 

Endereço: Estrada de Muzambinho, km 35 - Bairro Morro Preto - Cx. Postal 02 - CEP: 37890-000 

Cursos EAD: secretaria.ead@muz.ifsuldeminas.edu.br / Site: www.muz.ifsuldeminas.edu.br  

Telefones: 3571-5063 e 3571-5136  

 

http://www.muz.ifsuldeminas.edu.br/
http://www.muz.ifsuldeminas.edu.br/

