Processo Seletivo 2012
Técnico em Informática
Técnico em Comunicação
Visual

Manual do Candidato

O CAMPUS
O Campus Passos surgiu após o convênio entre a Prefeitura Municipal de Passos e
o IFSULDEMINAS - campus Muzambinho, mediante contrato de prestação de
serviço estabelecido em 2010. Atualmente, oferece dois cursos técnicos: de
Informática e o de Enfermagem. Os alunos desse último utilizam o Laboratório de
Enfermagem da FAEN (Faculdade de Enfermagem) da FESP (Fundação de Ensino
Superior de Passos), uma parceria entre essa fundação, a prefeitura e o Instituto. O
primeiro processo seletivo ocorreu em 26 de junho de 2010, as aulas tiveram início
em 2 de agosto do mesmo ano. No final do ano passado o Governo Federal adquiriu
uma área para ser a sede própria do campus de Passos. Assim, iniciou-se o
processo de transição de polo de rede para campus.

CURSOS OFERECIDOS
Curso Técnico em Comunicação Visual
O Curso Técnico em Comunicação Visual é oferecido aos alunos que tenham
concluído o Ensino Médio.O Curso Técnico em Comunicação Visual tem como
objetivos formar técnicos na área de Design que sejam empreendedores, proativos,
éticos e com capacidade crítica para desenvolver atividades nas áreas de criação,
planejamento e execução de projetos de Programação Visual.
Curso Técnico em Informática
O Curso Técnico em Informática é oferecido aos alunos que tenham concluído o
Ensino Médio. Este curso permite desenvolver uma prática pedagógica que permite
ao profissional formado enfrentar o mundo de trabalho sabendo lidar com pessoas,
planejar, organizar e monitorar atividades, identificar o funcionamento de
componentes e periféricos, redes, softwares, sistemas operacionais, entre outros.
Para isso, o Instituto conta com uma estrutura formada por laboratórios de
informática que oferecem ao aluno todo o conhecimento teórico-prático necessário
a uma boa formação.

QUADRO DE VAGAS
Cursos Técnicos
Subsequentes

Vagas

Duração

Turno/aulas

Técnico em
Comunicação Visual

30

1 ano e meio

Noturno

Técnico em
Informática

30

1 ano e meio

Noturno

5% das vagas dos cursos estão reservadas a candidatos com alguma deficiência

comprovada.

INFORMAÇÕES GERAIS - INSCRIÇÃO
Período de Inscrição

De 23/04 a 27/05 de 2012
(exclusivamente pela internet).
Os candidatos que não tenham acesso à
internet, poderão comparecer ao
Campus Passos, à Rua Mario Ribola,409
– Penha II

Taxa de inscrição

R$ 20,00 (vinte reais) - valor não sujeito
à devolução e válido somente para este
processo seletivo.

Isenção da taxa de inscrição

O pedido poderá ser realizado de 23/04
a 04/05, conforme instruções deste
manual. A GRU somente deverá ser paga
quando o pedido for negado, após a
divulgação do resultado. Para os pedidos
enviados por correio será observada a
data de postagem.

Divulgação do resultado dos pedidos de
isenção da taxa de inscrição

A partir de 18/05/2012.

Candidatos com deficiência comprovada 05/06/2012 Data limite para os
candidatos portadores de deficiência se
manifestarem.
Comprovante definitivo de inscrição

Disponível para impressão, após
pagamento da GRU e preenchimento do
Questionário socioeconômico, a partir de
11/06/2012 no endereço eletrônico
www.pas.ifsuldeminas.edu.br,
sendo obrigatória sua apresentação no
dia da prova.

Maiores informações

Telefone: 0XX (35) 3526-4856 (de 08:00
às 12:00 e de 13:00 às 17:00
Endereço eletrônico:
vestibular@ifsuldeminas.edu.br ou
passos@ifsuldeminas.edu.br

ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

Para análise do pedido de isenção da Taxa de Inscrição, o candidato deverá
atender a um dos seguintes critérios:
A

Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal – CadÚnico, desde que, na Ficha de Inscrição, conste o Número de
Identificação Social – NIS, para comprovação através de consulta ao órgão
gestor.

B

Comprovar carência por meio dos seguintes documentos:
1) requerimento de inscrição, devidamente preenchido e assinado
(disponível no endereço eletrônico: www.pas.ifsuldeminas.edu.br;
2) declaração de ausência de renda de trabalho de todos os membros da
família com mais de 18 anos que não exerçam atividade de trabalho
remunerado (inclusive aposentados e pensionistas), devidamente
preenchida e assinada, conforme documento de identidade;
3) comprovante de rendimento de todos os membros da família que
exerçam atividades remuneradas e/ou recebam qualquer tipo de
benefício. No caso de produtores rurais, profissionais autônomos ou de
atividade informal, declaração de renda média mensal,
devidamente preenchida e assinada, conforme documento de identidade;
4) cópia completa da última declaração de imposto de renda de todos os
membros da família obrigados a declarar;
5) comprovante de matrícula ou mensalidade escolar dos membros da
família com mais de 18 anos que não apresentam comprovante de
renda de trabalho ou benefícios e sejam estudantes;
6) cópia da certidão de nascimento de todos os membros da família com
idade igual ou inferior a 18 anos;
7) cópia de documento de identidade, que contenha assinatura e foto, de
todos os membros da família com idade superior a 18 anos;
8) cópia da certidão de casamento ou termo de separação judicial dos pais
e/ou candidato;
9) cópia de certidão de óbito, no caso de pais falecidos;
10) comprovante de residência de avós e/ou outros parentes que residam
com o candidato e sua família;
11) comprovante de despesas com aluguel ou amortização de casa própria;
12) comprovante de despesas com mensalidades escolares;
13) comprovante de despesas com medicamentos de uso prolongado
(receita médica e nota de farmácia com valores especificados) e/ou
despesas com deficientes físicos ou mentais.

C

Os documentos deverão ser encaminhados à COPESE Passos ou à Reitoria
à em Pouso Alegre, em envelope lacrado, devidamente identificado, com
formulário próprio preenchido, disponível no endereço eletrônico
PROCESSO SELETIVO

Data da Prova 17/06/2012
Local da prova

Campus Inconfidentes (Praça Tirandentes, 416, Centro. Inconfidentes-MG e na Fazenda-

Escola do Campus Inconfidentes); Campus Muzambinho: Os Cursos Técnicos, Superiores e
PROEJA para vagas em Muzambinho, as provas serão realizadas no Campus Sede, Estrada
Muzambinho, Km 35, Bairro Morro Preto e no CeCAES situado na Rua Dinah, 75 Bairro Canaã,
As provas dos respectivos Cursos de Cada Polo de Rede Campus Muzambinho, serão
realizadas nos seguintes locais: Alterosa: Rua Simplício Gabriel Sobrinho, 145, Bairro Cruzeiro.
Cambuquira: Alameda Padre Joel, 344 Centro. Capetinga: Rua Evaristo Teodoro de Souza, 220
Centro. Guaxupé: no CIEG Rua Nova Resende, 180 Bairro Parque dos Municípios. Campus
Passos (Rua Mário Ribola, 409, Bairro Penha II, sede do Campus Passos). Campus Poços de
Caldas, na Autarquia Municipal de Ensino, Rua Corumbá, n° 72, Bairro Jardim dos Estados.

O candidato deverá escolher o local para realização da prova no ato
da inscrição.
Horário da
prova

Das 8:00 às 12:00.

Recomendaçõ
es para o dia
da prova

O candidato deverá portar o Comprovante Definitivo de Inscrição e
um documento original com foto.
· Os candidatos deverão estar no local da realização das provas
com antecedência mínima de 30 minutos.
· Durante a realização das provas, somente será permitido o uso
de caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto, lapiseira e
borracha, não sendo permitido o uso de boné ou chapéu, óculos
escuros, calculadora, relógio, walkman, telefone celular, pager,
beep e quaisquer outros equipamentos eletrônicos, mesmo que
desligados, nos termos do Edital.

RESULTADO
Divulgação do gabarito

18/06/2012

Critérios de desempate

Em caso de empate será classificado o
candidato que:
1. Obtiver maiores notas nas provas
assim sequenciadas: Redação, Língua
Portuguesa, Matemática;
2.Apresentar idade mais elevada;
3. For casado;
4. Apresentar maior número de filhos.

Recurso em relação aos gabaritos

Prazo máximo de recurso em até 48
horas após a divulgação do gabarito.

Divulgação do resultado final

A partir de 06 de Julho de 2012, no
endereço eletrônico:
www.pas.ifsuldeminas.edu.br.
Não será fornecido resultado por
telefone ou email.

ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS
· 01 Redação
· Prova de Português: 15 questões

Os conhecimentos de Matemática e
Língua Portuguesa serão de

objetivas com 4 alternativas cada.
· Prova de Matemática: 15 questões
objetivas com 4 alternativas cada.

acordo com conteúdos do Ensino Médio,
contidos neste Manual do
Candidato, conforme programa a seguir.

CONTEUDO PROGRAMÁTICO
LÍNGUA PORTUGUESA
Estrutura e sentido do texto:
- Tipologia textual: descrição, narração e argumentação; diálogo e
instrução;
- Objetivos discursivos: relatar ou reportar ideia de outrem; informar ou
defender opinião; provocar polêmica;
- Organização interna do texto: fontes, recursos gráficos e tipográficos;
paragrafação, títulos subtítulos; imagens e legendas; formas de
hipertexto; relação entre imagem e palavra; efeitos sonoros;
- Enunciação e relações dêiticas: quem enuncia, a quem enuncia, em que
espaço e em que tempo; vozes ou perspectivas enunciativas (o ponto de
vista do narrador, do personagem e de terceiros);
- Procedimentos de coesão: coesão lexical e processos de designação;
referenciação interna (anáfora e catáfora); referenciação externa;
pronominalização; papel dos artigos definidos e indefinidos; elipse,
repetição e substituição; paráfrase e paralelismo sintático; relações
lógico-semânticas de sequenciação (advérbios, conjunções e
preposições);
- Procedimentos de coerência: condições linguísticas, socioculturais e
interacionais de interpretabilidade dos textos; conhecimento de mundo e
conhecimento prévio; compreensão pontual e global do texto; formas do
implícito (inferência, pressuposição e subentendido);
- Intertextualidade: efeitos de afirmação e de subversão de um texto pelo
outro; reformulação, paródia, pastiche, citação, provérbio e discurso
relatado;
- O verbo e sua função na frase: emprego e sentido de tempos, modos e
aspectos verbais;
- Figuras de estilo: metáfora e metonímia; personificação, hipérbole,
pleonasmo e elipse;
- Relações semânticas: sinonímia e antonímia; hiperonímia e hiponímia;
polissemia e ironia.
Elementos da Argumentaçao
- Organização interna do argumento: a opinião e o fato; modos de
encadeamento de pontos de vista; articulação entre introdução e
conclusão;
- Métodos de argumentação: indução e dedução;
- Procedimentos dialéticos: tese, antítese e síntese;

- Avaliação de argumentos: pertinência e suficiência; validade e verdade;
falácias e sofismas;
- Recursos argumentativos: modalização, exemplificação, enumeração,
contra-argumentação, comparação e generalização;
MATEMÁTICA
Conjuntos
- Noções de conjunto;
- Pertinência, inclusão, subconjunto, igualdade, reunião, intersecção,
diferença e complementação;
Números
- Números naturais, operações fundamentais;
- Divisibilidade, fatoração, MDC e MMC;
- Frações, números racionais;
- Números reais;
- Razões e proporções, percentagens, regras de três simples e compostas;
Cálculo Algébrico
- Expressão algébrica;
- Identidades algébricas;
- Potências e radicais; expoentes negativos e fracionários;
Equações Algébricas
- Equações de 1º Grau;
- Equações de 2º Grau;
- Inequações de 1o e 2o Grau;
Funções
- Conceito de função;
- Funções reais e algébricas;
- Representação gráfica;
Geometria Plana
- Elementos primitivos, semi-retas, semiplanos, segmentos e ângulo;
- Triângulos e quadriláteros;
- Circunferências;
- Relações métricas em figuras geométricas planas;
- Áreas de polígonos;
Geometria Espacial
- Área de figuras geométricas;
- Volume de figuras geométricas;
Trigonometria
- Ângulos e arcos trigonométricos;
- Relações trigonométricas;
Estatística
- Introdução;
- Variável;
- Tabelas de frequência;
- Representação gráfica;

- Medidas de centralidade e Medidas de dispersão;
REDAÇÃO
Será avaliado o domínio de recursos que garantem a eficiência textual no
que se refere à:
· Adequação: O conteúdo do texto deverá manter relação com o tema
determinado. A fuga do tema fará com que a redação seja anulada.
· Coerência: A capacidade do candidato de relacionar os argumentos e
de organizá-los de forma a tirar conclusões apropriadas.
· Modalidade escrita em norma padrão: Capacidade de exprimir-se de
forma adequada ao estilo escrito e formal, domínio das regras gramaticais
da língua culta, do sistema ortográfico e dos recursos de pontuação.
· Coesão: O texto deverá ser bem estruturado e coeso. Fazer uso
adequado de termos na construção das frases, bem como dos pronomes e
das conjunções.

MATRÍCULAS
As matrículas ocorrerão no IFSULDEMINAS- Campus Passos,situado à Rua Mario
Ribola,409- Penha II no período das 13:30 ás 16:00 horas e das 19:30 ás 22:00
horas.
Primeira Chamada: 09 de Julho de 2012
Segunda Chamada: 12 de Julho de 2012
Poderão ocorrer novas chamadas, cujas datas serão disponibilizadas no endereço:
www.pas.ifsuldeminas.edu.br .
Os alunos que não comparecerem nas datas acima, conforme sua colocação, serão
desclassificados.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MATRÍCULA
1. Documentos preenchidos e assinados pelo candidato e/ou pelo pai ou
responsável.
2. Histórico Escolar ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio (técnico
subseqüente).
3. Cópia da Certidão de Nascimento/Casamento.
4. Cópia da Carteira de Identidade (A Carteira Nacional de Habilitação não
substitui este documento).
5. Cópia do CPF – Cadastro de Pessoa Física (A Carteira Nacional de
Habilitação não substitui este documento).
6. Cópia do Título Eleitoral e comprovante de votação das últimas eleições.
7. Cópia do Certificado de Alistamento Militar (CAM) – para candidato da
Classe de 1991/1992.
8. Cópia do Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) - para candidato
das Classes de 1990 ou anteriores.

9. 02 (duas) fotos 3 x 4 recentes.
10. Atestado médico, comprovando que o(a) candidato(a) está em boas
condições físicas e mentais e apto à pratica de Esportes e Lazer e ao
desenvolvimento de atividades práticas inerentes ao Curso.
Observações: Caso o aluno apresente Declaração de Conclusão, deve
constar o prazo de entrega do histórico pela escola de origem.
Exige-se, juntamente com a cópia em formato A4, a apresentação da
documentação original.
INÍCIO DAS AULAS
26/07/2012

UNIFORMES
È obrigatório o uso de uniformes. Maiores informações serão dadas no ato da
matrícula.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
As matrículas dos candidatos aprovados atenderão à legislação vigente;
Não será efetuada matrícula do candidato aprovado que não apresentar a
documentação exigida no prazo estipulado;
Documentos preenchidos e assinados pelo candidato poderão ser obtidos no
endereço eletrônico do Instituto;
As folhas de resposta dos candidatos serão de propriedade da COPESE, que dará
a elas a destinação que lhe convier, passados 120 (cento e vinte) dias da data de
divulgação do resultado do Processo Seletivo do 1º semestre de 2012;
Os casos omissos serão avaliados pela COPESE Campus Passos.
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