I - Documento de identidade válido com foto. Considera-se como documento de identidade a cédula de
identidade (RG), com validade vigente, expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, Forças
Armadas, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e Órgãos Militares; cédulas de identidade para
estrangeiros, expedidas pelo Ministério das Relações Exteriores; carteira funcional expedida por órgão
público, reconhecida por lei federal como documento de identidade válido em todo território nacional;
cédulas de identidade fornecidas por ordens ou conselhos de classes que, por Lei, valham como
documento de identidade; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como a Carteira Nacional de
Habilitação com fotografia, na forma da Lei n. 9.503, de 1997;
II – CPF;
III- Comprovação de quitação eleitoral: Comprovante de votação na última eleição ou declaração de
quitação com a Justiça Eleitoral (www.tse.gov.br);
IV - Comprovante de quitação com o serviço militar, para candidatos do sexo masculino. (Obs.: o
candidato com idade superior a 45 (quarenta e cinco) anos completos ou a completar está dispensado
da apresentação do documento).

Em atendimento às Resoluções nº 20/2020 RIFB/IFB, Resolução nº 32/2002 RIFB/IFB, Resolução
nº36/2020 RIFB/IFB e sua Retificação, o curso será realizado na modalidade a distância até a retomada
das atividades presenciais.

Curso

FIC
Aquicultura
Básica

Carga
horária/
Duração

60h

nº de
vagas

30

Dia e Horário
das aulas

Período de
realização
(previsto)

Terças, quartas e
Quintas-feiras De 14/01/2021 a
25/03/2021
das 13h30 às
15:10h

5.1.1 As aulas a distância acontecerão via plataformas Google Sala de Aula e Google Meet;
5.2 A Média para aprovação no curso deverá ser maior ou igual a 6,0 e frequência mínima obrigatória,
com base na Resolução nº 002-2012/CS-IFB, art. 15, é de 75% da carga horária do curso (a frequência
será registrada com base nos encontros).

6.1. Os casos omissos serão julgados pela Direção Geral do Campus Planaltina.

NILTON NÉLIO COMETTI
Diretor-Geral do Campus Planaltina

Campus Planaltina

Rodovia DF-128, Km 21, Zona Rural de
Planaltina, PLANALTINA / DF, CEP
73.380-900

