


Qualificação

Profissional em

LEGISLAÇÃO DE SST

(SEGURANÇA E SAÚDE
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70h

22h30

Quinta-Feira: 19h às

22h30

EAD: 2h semanais (A

combinar com a

turma)

Noturno 30

5.3 Novas vagas e turmas poderão ser ofertadas mediante a capacidade de atendimento do Campus, respeitando a ordem

de chegada.

6. DO PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO

6.1 A inscrição e todas as etapas do processo seletivo serão gratuitas.

6.2 A inscrição do candidato implica no conhecimento e na aceitação de todas as condições estabelecidas neste edital e

demais instrumentos reguladores, dos quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.

6.3 A inscrição será exclusivamente online por meio do link:

https://docs.google.com/forms/d/1XlrfgUvJgcKy6-1MhMaQ9WBXBSbccvLEQkSoeicd7r8/edit 

por ordem de inscrição e é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá preencher o formulário nos dias 23 a

27/06/2022 das 9h ás 18h, considerando o horário de Brasília.

6.4 Local de Inscrição:

CAMPUS LINK DIAS HORÁRIOS

SAMAMBAIA
https://docs.google.com/forms/d/1XlrfgUvJgcKy6-

1MhMaQ9WBXBSbccvLEQkSoeicd7r8/edit
23/06 a 27/06/2022 9h às 18h

6.5 As informações prestadas no ato da inscrição são de inteirar responsabilidade dos candidatos.

7. DAS INSCRIÇÕES/MATRÍCULAS E DA SELEÇÃO

7.1.A seleção será realizada conforme ordem de inscrição na qual já será efetivada, automaticamente, a matrícula dos

candidatos.

7.2. Consideram-se concluídas apenas as inscrições que tenham apresentado todos os documentos solicitados neste

edital, conforme ordem de inscrição.

7.3 Estará a cargo do IFB cancelar turmas que não tenham preenchimento total das vagas.

7.4 A matrícula será concomitante à inscrição, nos dias 23/06 a 27/06/2022 das 09h às 18h.

8. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MATRÍCULA

8.1 Para a efetivação da matrícula todos os candidatos deverão fazer upload dos seguintes documentos:

a) Documento de identificação válido e com foto (Carteira de Identidade, Carteiras de Registro Profissional, Carteira

de Trabalho ou Passaporte);

b) Histórico Escolar ou Diploma de Ensino Médio;

c) Foto recente;

d) CPF – Cadastro de Pessoa Física, se não estiver na carteira de identidade; e

e) Comprovante de residência com CEP ou declaração de próprio punho.

8.2. O candidato selecionado que não apresentar a totalidade dos documentos exigidos dentro do prazo da convocação

para matrícula, perderá o direito à vaga.
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