
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília

EDITAL Nº 003/RIFB, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2015

SELEÇÃO 2015/1
PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS REMANESCENTES DO

EDITAL Nº 059/RIFB, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014
SELEÇÃO PARA CURSOS SUPERIORES DE GRADUAÇÃO POR MEIO DA NOTA DO ENEM

1. DA ABERTURA

O REITOR PRO TEMPORE DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA – IFB, nomeado pela Portaria
Nº 649, de 23 de maio de 2011, publicada no Diário Oficial da União em 24 de maio de 2011, no uso de
suas atribuições legais e regimentais, torna público o edital de processo seletivo para preenchimento de
vagas remanescentes do edital nº 059/RIFB, de 30 de outubro de 2014, no Curso de Graduação Superior
de Tecnólogo em Logística para o Primeiro Semestre de 2015.

2. DO CRONOGRAMA

2.1. Esse processo seletivo seguirá o cronograma abaixo:

EVENTOS DATAS

Publicação do Edital 11/02/2015

Período de Realização de Inscrição Presencial 12, 13, 19, 20 e 23/02/2015

Resultado Final do Processo Seletivo e Convocação para Matrícula 
em 1ª Chamada (a partir das 18h)

25/02/2015

Matrícula em 1ª chamada 26 e 27/02/2015

Demais Chamadas (se necessário) 02/03/2015

3.  DO CURSO E DAS VAGAS REMANESCENTES

3.1. Será ofertado o seguinte curso e vagas remanescentes:

CAMPUS CURSO
DURAÇÃO DO CURSO

EM SEMESTRES
TURNO VAGAS

Gama Tecnólogo em Logística 5 Diurno 12

3.2.  O quantitativo de vagas exposto na tabela acima poderá sofrer alteração em virtude de possíveis
desistências de alunos ou da possibilidade de atendimento do Campus.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1. A inscrição será feita presencialmente no Protocolo do Campus Gama, nos dias 12, 13, 19, 20 e 23 de
fevereiro de 2015, no horário das 8h às 13h e das 14h às 18h.

4.2. A inscrição poderá ser feita pelo próprio candidato ou por representante, com procuração específica
assinada pelo candidato, sem necessidade de reconhecimento de firma, acompanhada do documento de
identidade do procurador (original e cópia).
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4.3. Para efetuar a inscrição o candidato deverá apresentar a seguinte documentação:

a) Ficha de inscrição (Anexo I) preenchida;
b) Boletim de desempenho individual do Enem das edições de 2014, 2013, 2012 ou 2011; e
c) Documento de identificação válido com foto e CPF (original e cópia).

4.4. A inscrição é válida para todos os candidatos que tenham nota do Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) em suas edições de 2014, 2013, 2012 ou 2011.

5. DA CLASSIFICAÇÃO E DO RESULTADO

5.1. A classificação dos candidatos será feita, em ordem decrescente, levando-se em consideração a média
ponderada da notas, aferida em conformidade com os itens 5.2 e 5.3.

5.2. O candidato deve ter nota mínima de 450 pontos em cada área de conhecimento. Não a tendo, será
automaticamente eliminado.

5.3.  As áreas do conhecimento e redação terão os seguintes pesos:

Áreas do conhecimento Peso

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

2Matemática e suas Tecnologias

Redação

Ciências Humanas e suas Tecnologias
1

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

5.4. O resultado do processo seletivo e a convocação para matrícula em 1ª chamada serão divulgados no
site do  IFB  (https://www.ifb.edu.br/estude-no-ifb/selecoes-em-andamento) na  data  provável  de  25 de
fevereiro de 2015, a partir das 18h.

6. DAS MATRÍCULAS

6.1.  Poderá haver chamadas para matrícula até antes de transcorrido 25% da carga horária do  primeiro
semestre letivo de 2015, respeitando-se a ordem de classificação e o limite de vagas.

6.2.   As  matrículas  em 1ª  chamada,  dos  candidatos  classificados  dentro  do  número  de  vagas,  serão
realizadas na Coordenação de Registro Acadêmico do Campus Gama nas datas prováveis de 26 e 27 de
fevereiro de 2015, no horário das 8h30 às 20h.

6.3.  Caso não sejam preenchidas todas as vagas por meio do procedimento previsto no item anterior, o
IFB poderá  realizar  novas  chamadas  a  partir  do  dia  02 de  março 2015,  respeitando-se  a  ordem de
classificação.

6.4. Para efetivar a matrícula, o candidato deverá apresentar cópia e original dos seguintes documentos:

a)  Documento  de  identificação válido  e  com foto (Carteira  de  identidade;  Carteiras  de  Registro
Profissional; Carteira de Trabalho ou Passaporte);
b)  Comprovação  de  quitação  eleitoral  para  os  candidatos  maiores  de  18  anos:  comprovante  de
votação da última eleição ou declaração de quitação com a Justiça Eleitoral (www.tse.jus.br);
c) Certificado ou histórico escolar de conclusão do Ensino Médio;
d) Duas fotos 3x4, idênticas e recentes;
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e) CPF – Cadastro de Pessoa Física, se não estiver na carteira de identidade;
f) Comprovante de residência com CEP ou declaração de próprio punho; e
g)  Certificado  de  reservista  ou  de  dispensa  de  corporação,  para maiores de 18 anos do sexo
masculino.  (Obs:  O candidato  com idade igual  ou  superior  a  45  (quarenta  e  cinco)  anos  está
dispensado da apresentação do documento)

6.5.  Candidatos menores de idade deverão efetuar a matrícula acompanhados por um responsável legal
que porte Documento de Identidade com foto e CPF.
6.6. A matrícula poderá ser feita por terceiros, mediante apresentação de procuração específica assinada
pelo candidato, sem necessidade de reconhecimento de firma, acompanhada do documento de identidade
do procurador (original e cópia), bem como dos documentos do candidato, especificados na convocação
para realização de matrícula.

6.7. É responsabilidade dos candidatos ficarem atentos a quaisquer comunicações, aviso oficial ou norma
complementar feita pelo IFB.

6.8.  É meio oficial de comunicação com os candidatos o endereço eletrônico
https://www.ifb.edu.br/estude-no-ifb/selecoes-em-andamento.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília – IFB faz saber que, atualmente, o
endereço e o telefone do Campus Gama é o informado a seguir:

CAMPUS ENDEREÇO TELEFONE

Gama
Rodovia DF 480, Lote 01, Setor de Múltiplas Atividades – 
Gama/DF

(61) 2103-2250

4.2.  Dúvidas  e esclarecimentos  serão respondidos por  meio do telefone do  Campus,  especificado no
quadro acima.

4.3. Os casos omissos serão julgados pela Coordenação de Acesso e Ingresso e pela Pró-Reitoria de
Ensino do IFB e pelo Diretor-Geral do Campus.

Original assinado 
WILSON CONCIANI

Reitor
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO

SELEÇÃO 2015/1 – PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS REMANESCENTES DO
EDITAL Nº 059/RIFB, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014 – SELEÇÃO PARA CURSOS

SUPERIORES DE GRADUAÇÃO POR MEIO DA NOTA DO ENEM

CURSOS:
(    ) Tecnólogo em Logística – Campus Gama

EDIÇÃO DO ENEM: 
(    ) 2014;   (    ) 2013;   (    ) 2012; ou  (   ) 2011.

DADOS PESSOAIS

Nome:

CPF (obrigatório):

Data Nascimento: Sexo: (    ) Masculino  (    ) Feminino Estado Civil:

Identidade: Estado Emissor: Data de emissão:

Nome do pai:

Nome da mãe:

CONTATO

Endereço completo com número:

Bairro:

Cidade: Estado: CEP:

E-mail:

Fone Fixo/Celular:

Assinatura do Candidato:

DOCUMENTOS:
(   )Ficha de inscrição preenchida;
(  ) Boletim de Desempenho Individual do Enem do candidato;
(  ) Cópia de identificação válido com foto e CPF; e
(  ) Questionário socioeconômico.

REQUERIMENTO:
Declaro  haver  lido  e  estar  inteiramente  de  acordo  com as  determinações  do edital  regulador  deste Processo  Seletivo  do
Instituto Federal de Brasília. Declaro, ainda, estar ciente dos prazos e horários para todas as etapas e ter conhecimento das
exigências e documentos necessários para  inscrição e matrícula, sob pena de perder o direito à vaga.  Tenho ciência que  a
declaração falsa é crime previsto no Código Penal Brasileiro em seu Art. 299, sujeitando-me às suas penas, sem prejuízo de
outras  sanções  cabíveis.  Assim  como  a  inveracidade  das  informações  prestadas,  quando  constatado  a  qualquer  tempo,
implicará na perda da vaga por ventura concedida. O preenchimento do questionário socioeconômico é obrigatório e de minha
inteira  responsabilidade.  Declaro,  portanto,  conhecer  o  edital  de  seleção  e  concordo  com  os  termos  do  mesmo,  sendo
verdadeiras as informações aqui prestadas. Autorizo a utilização dos dados para estudos e pesquisas em ações do IFB. Estou
ciente de que o meio oficial de contato com os candidatos é o endereço eletrônico https://www.ifb.edu.br.
(   ) Li e concordo.

Brasília, ___/___/___.

_______________________________________________________________________________

Assinatura do Candidato ou Representante
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SELEÇÃO 2015/1
PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS REMANESCENTES DO

EDITAL Nº 059/RIFB, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014
SELEÇÃO PARA CURSOS SUPERIORES DE GRADUAÇÃO POR MEIO DA NOTA DO ENEM

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO

O Instituto Federal de Brasília garante sigilo a respeito das informações individuais prestadas.

É vedado a qualquer  órgão ou qualquer  pessoa utilizar  os  dados captados nesta  pesquisa para  obter
informações relativas a um candidato em particular.

As informações prestadas não influirão, de maneira alguma, nos critérios de avaliação, de classificação e
de seleção do candidato ao ingresso na Instituição.

O objetivo deste questionário é subsidiar políticas institucionais do IFB.

1. Qual a sua faixa etária?
(a) 13 a 17 anos    (b) 18 a 21 anos    (c) 22 a 30 anos    (d) 31 a 40 anos    (e) 41 anos ou mais

Sexo:
(a) Masculino  (b) Feminino

 
2. Qual o seu grau de instrução?
(a) Ensino médio incompleto    (b) Ensino médio completo    (c) Superior incompleto    (d) Superior 

completo.
 
3. Qual o tipo de instituição você está cursando ou já concluiu o ensino médio?
(a) Escola Pública.
(b) Escola Particular
(c) Parte em Escola Pública e parte em Escola Particular.

4. Quais os motivos que o levaram a optar pelo curso no Instituto Federal de Brasília? Marque até 
TRÊS respostas.
(a) Adequação às minhas aptidões.
(b) Disponibilidade de vagas no mercado de trabalho.
(c) Possibilidade de realização profissional.
(d) Imposição da família.
(e) Escolha casual.
(f) Relação com o seu trabalho.
(g) Desejo de profissionalização.
(h) Por exclusão (uma vez que o curso de minha preferência não era oferecido).
(i) Complementação de formação profissional.
(j) Outro motivo.
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5. O que mais influenciou a sua escolha pelo Instituto Federal de Brasília?  Marque apenas UMA 
resposta.
(a) Qualidade do curso.
(b) Proximidade de sua residência.
(c) Oferta do curso desejado.
(d) Conveniência do horário do curso.
(e) Gratuidade do curso.
(f) Outro motivo:

6. Está matriculado em outro curso atualmente?
(a) Não   (b) Sim

7. Possui computador em casa?
(a) Não   (b) Sim

8. Que tipo meio de comunicação você mais utiliza para se manter atualizado? Marque até DUAS 
respostas.
(a) Jornal    (b) Revista    (c) Livro    (d) Televisão    (e) Internet    (f) Rádio

09. Você está trabalhando?
(a) Não   (b) Sim

10. Qual o seu tipo de ocupação?
(a) Não está trabalhando    (b) Assalariado     (c) Autônomo

11. Em qual setor de atividade você trabalha?
(a) Não trabalha    (b) Serviços auxiliares    (c) Serviço Doméstico    (d) Serviço Especializado     
(e) Reparação/Limpeza/Vigilância    (f) Oficina mecânica    (g) Setor creditício    (h) Alimentação    (i) 

Saúde
(j) Educação    (l) Transporte e/ou Armazenagem    (m) Construção Civil    (n) Indústria    (o) Comércio
(p)  Artesanato    (q) Administração Pública    (r) Outro.

12. Você trabalha na área do curso em que está matriculado no Instituto Federal de Brasília?
(a) Não    (b) Sim. Menos de 6 meses    (c) Sim. De 6 meses a 1 ano    (d) Sim. Acima de 1 ano a 5 anos
(e) Sim. Acima de 5 anos.

13. Qual o seu horário de trabalho?
(a) Não trabalha    (b) Diurno    (c) Noturno

14. Qual o seu principal meio de transporte?
(a) A pé / bicicleta    (b) De carona    (c) Transporte próprio (carro/moto)    (d) Onibus/lotação    (e) 

Outro

15. Qual a distância aproximada entre o Campus e a sua casa?
(a) Até 2 km    (b) De 2,1 a 5 km    (c) De 5,1 a 10 km    (d) 10,1 a 20 km    (e) 20,1 a 30 km     (f) Mais 

SGAN Quadra 610, Módulos D, E, F e G – Asa Norte – Brasília/DF – CEP:70860-100
Telefone: (61) 2103-2154 

6                                                                 www.  ifb.edu.br  

http://www.etfbsb.edu.br/


 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília

de 30 km

16. Como você se declara quanto a cor/etnia?
(a) Branco(a)    (b) Negro(a)    (c) Pardo(a)    (d) Amarelo(a)    (e) Indígena    (f) Não declarada

17. Qual o seu estado civil?
(a) Casado/a.   (b) Solteiro/a    (c) Mora com companheiro/a    (d) União estável    (e) 

Separado/divorciado/desquitado
(f) Viúvo/a.

18. Quantos filhos você tem?
(a) Nenhum   (b) Um   (c) Dois   (d) Três   (e) Quatro   (f) Cinco ou mais

19. Quantas pessoas moram em sua casa, contando com você?
(a) Uma   (b) Duas   (c) Três   (d) Quatro    (e) Cinco    (f) Seis ou mais.

20. Somando a sua renda com a das pessoas que moram com você, qual é a renda familiar?
(a) Até 1 salário-mínimo (R$ 678,00).
(b) De 1 a 2 salários-mínimos (de R$ 678,01 a R$ 1.356,00).
(c) Acima de 2 a 5 salários-mínimos (de R$ 1.356,01 a R$ 3.375,00).
(d) Acima de 5 a 10 salários-mínimos (de R$ 3.375,01 a R$ 6.750,00).
(e) Acima de 10 a 20 salários-mínimos (de R$ 6.750,01 a R$ 13.560,00).
(f) Acima de 20 salários-mínimos (a partir de R$ 13.560,01).

21. Qual a sua participação na renda familiar?
(a) Trabalha e é o principal responsável pela renda familiar    (b)  Trabalha e contribui com a renda 

familiar
(c) Não contribui com a renda familiar mas se mantém    (d) Não trabalha e seus gastos são pagos por 

outras pessoas.

22. A casa que sua família reside é:
(a) Emprestada ou cedida    (b) Alugada    (c) Própria em financiamento    (d) Própria quitada 
(e) Imóvel irregular/invasão.

23. Qual o tipo de moradia?
(a) Barraco    (b) Casa    (c) Quitinete    (d) Apartamento    (e) Prédio comercial/industrial   (f) Outros

24. Das pessoas que moram com você, alguém recebe algum benefício social?
(a) Não    (b) Sim

25. Como você teve conhecimento dessa seleção?
(a) Site do IFB    (b) Outros sites    (c) Televisão    (d) Jornal    (e) Rádio    (f) Cartaz ou panfleto
(g) Amigos ou familiares    (h) Outro

O preenchimento do questionário socioeconômico é de minha inteira responsabilidade. Declaro serem verdadeiras as informações aqui prestadas.
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SELEÇÃO 2015/1
PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS REMANESCENTES DO

EDITAL Nº 059/RIFB, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014
SELEÇÃO PARA CURSOS SUPERIORES DE GRADUAÇÃO POR MEIO DA NOTA DO ENEM

CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA DA FICHA DE INSCRIÇÃO
(Destacar para o candidato)

Nome:

CPF: Data:

CURSO:
(    ) Tecnólogo em Logística – Campus Gama

EDIÇÃO DO ENEM:
(   ) 2014;  (   ) 2013;   (   ) 2012; ou  (   ) 2011.

DOCUMENTOS
(   ) Ficha de inscrição preenchida;
(  ) Boletim do Enem;
(  ) Cópia de identificação válido com foto e CPF; e
(  ) Questionário socioeconômico.

Assinatura e Siape do servidor responsável pelo recebimento da ficha de inscrição:
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