SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

EDITAL Nº 09 DE 14 DE ABRIL DE 2021
CHAMADA PÚBLICA PARA INGRESSO NOS CURSOS TÉCNICOS 2021/1

O Diretor-Geral Subs tuto do Ins tuto Federal Goiano Campus Urutaí, no uso de suas atribuições legais, após
cumprir todas as etapas do Edital n° 31 de 11/12/2020 – Processo Sele vo para ingresso nos Cursos Técnicos
2021/1, torna público o presente edital de Chamada Pública para preenchimento de 136 (cento e trinta e seis)
vagas remanescentes para o primeiro semestre do ano letivo de 2021.
1. DOS CURSOS E VAGAS
1.1. Os cursos serão oferecidos em conformidade com o turno, número de vagas e duração descrito no quadro a
seguir:
Quadro 1: Distribuição de Vagas

Cursos

Modalidade

Técnico em Agropecuária

Integrado
Médio

ao

Ensino

Técnico em Biotecnologia

Integrado
Médio

ao

Ensino

Técnico em Informática

Integrado
Médio

ao

Ensino

Turno

N° de
Duração
vagas

Integral

47

03 anos

Integral

38

03 anos

Integral

37

03 anos

Vespertino 14

02 anos

Concomitante/
Técnico em Agropecuária
Subsequente

2. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS
2.1. Para par cipar dessa chamada pública será exigida a conclusão do Ensino Fundamental até a data da
matrícula para os alunos dos cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio e para os alunos do curso Técnico em
Agropecuária (concomitante) estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio.
2.2. Os candidatos deverão encaminhar pelo e-mail secmediotec.urt@ifgoiano.edu.br (Secretaria do Ensino Médio
e Técnico) a documentação necessária no período de 15 de abril a 25 de abril de 2021, sendo este período
interrompido a qualquer tempo caso haja o preenchimento total das vagas ofertadas.

2.3. Serão matriculados apenas a quan dade de candidatos para preenchimento do número de vagas oferecidas
no item 1.1 desse edital, obedecendo a ordem de envio dos e-mails pelos candidatos.
3. DO CRONOGRAMA
3.1. A Chamada Pública para os Cursos Técnicos seguirá o cronograma descrito no quadro a seguir:
Quadro 2: Cronograma
Atividade

Data

Publicação do Edital

14/04/2021

Período de matrículas (via e-mail/ não presencial)

15/04/2021 a 25/04/2021

4. DA VALIDADE
4.1. Este Edital será válido apenas para o preenchimento das vagas remanescentes do Edital n°31/2020 ofertadas
para o primeiro semestre letivo de 2021.
5. DA MATRÍCULA
5.1. O período de matrículas e envio de documentação comprobatória é de 15/04 a 25/04 de forma remota e os
documentos deverão ser enviados para o e-mail: secmediotec.urt@ifgoiano.edu.br seguindo orientações:
1 - Preencher no assunto do e-mail: Matrícula – NOME DO CANDIDATO
2 - Escrever no corpo do e-mail: Nome do candidato e curso escolhido
3 - Anexar os seguintes documentos em PDF:
a) Requerimento de matrícula e Termo de Compromisso devidamente preenchidos e assinados pelo responsável,
em caso de o aluno ser menor de idade;
b) Para Cursos Integrados: Histórico Escolar do Ensino Fundamental;
Para Curso Concomitante: comprovante de matrícula do Ensino Médio e/ou Certificado de Conclusão;
c) Carteira de identidade;
d) CPF;
e) Certidão de nascimento;
f) Certidão de casamento, quando ocorrer mudança de nome;
g) Título de eleitor, para candidatos maiores de 18 anos;
h) Prova de quitação com as obrigações do serviço militar para os candidatos do sexo masculino, maiores de 18
anos;
i) Duas fotos recentes, no tamanho 3x4 (entregar no primeiro dia de aula no retorno presencial);
j) Comprovante de endereço com CEP;
**Documentação do responsável caso o aluno seja menor de 18 anos.
k) Aluno com deficiência deverá apresentar um laudo médico ou relatório pedagógico da escola anterior.
5.2. No retorno presencial, os alunos deverão apresentar na Secretaria de Registros Escolares os originais dos
documentos listados acima, após conferência estes serão devolvidos ao aluno, com exceção do Requerimento de
Matrícula, Termo de Compromisso e Histórico Escolar do Ensino Fundamental, se for o caso.

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

