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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA
DE CUIDADOR INFANTIL OFERTADO PELO CAMPUS ALTA FLORESTA

1. ABERTURA

1.1 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Alta Floresta, por

meio do DIRETOR GERAL, no uso de suas atribuições legais, torna público por meio deste Edital, a

realização do Processo Seletivo Simplificado de candidatos às vagas no curso de Formação Inicial e

Continuada (FIC) em Cuidador Infantil, com carga horária de 200 (duzentas) horas, ofertado pelo

Campus Alta Floresta, com inscrições no período de 18 a 24 de abril de 2022.

2. DO PROCESSO SELETIVO

2.1 O presente Edital estará disponível no site do Campus Alta Floresta, no endereço eletrônico:

https://alf.ifmt.edu.br/

2.2 O Processo Seletivo Simplificado será regido pelo presente edital, e posteriores retificações, caso

existam;

2.3 A seleção de que trata este Edital será responsabilidade do Setor de Ensino do IFMT campus Alta

Floresta.
2.4 Período de inscrições: de 18 a 24 de abril de 2022;

2.5 Do requisito para ingresso: Idade mínima 18 anos e ter Ensino Médio completo.

2.6 Toda menção a horário nesta chamada simplificada terá como referência o horário oficial de Mato

Grosso.

3. DAS VAGAS

Curso Período Duração Vagas

CUIDADOR INFANTIL NOTURNO 04 meses 35

4. DA FORMA DE INGRESSO

4.1 O candidato deverá preencher por completo e corretamente a Ficha de Inscrição em link disponível

neste Edital e no endereço eletrônico: https://alf.ifmt.edu.br/, no período de 18 até 24 de abril de 2022.

4.2. As inscrições serão realizadas pelo link: https://forms.gle/ErNKfriUx96RQ5sT9.
4.3 As inscrições encerrar-se-ão, impreterivelmente, às 23h59min do dia 24/04/2022.

4.4. Da matrícula:

4.4.1 As matrículas serão realizadas no IFMT - Campus Alta Floresta, no setor de Registro Escolar, do

dia 26 de abril de 2022 até o dia 29 de abril de 2022, das 09:30h às 15h e das 17:30h às 20h.

4.4.2 O aluno selecionado deverá comparecer ao Registro escolar acompanhado dos seguintes



documentos:

a. Certidão de nascimento ou casamento, cópia legível;

b. 02 (duas) fotos 3x4 iguais e recentes;

c. Declaração de matrícula na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, 2º segmento ou etapa

II do Nível Fundamental;

d. Cédula de identidade oficial, cópia legível;

e. CPF, cópia legível;

f. Título de Eleitor, cópia legível;

g. Comprovante do serviço militar para os maiores de 18 (dezoito) anos do sexo masculino, original

e cópia;

h. Comprovante atualizado de endereço, como conta de luz, água ou telefone (cópia).

4.5.1 Caso o candidato tenha extraviado o documento de identidade e/ou CPF, ele terá que apresentar

uma cópia do Boletim de Ocorrência Policial, com data inferior a 90 dias, informando o extravio/perda.

Para este caso, o candidato deverá assinar termo de compromisso para posterior apresentação da 2ºvia

do documento, sob pena de indeferimento de matrícula.

5. DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO

5.1 Serão selecionados os candidatos que tendo preenchido corretamente a ficha de inscrição, no prazo

correto, atendam ao requisito constante no item 2.5.

6. DA CLASSIFICAÇÃO

6.1 Os candidatos serão classificados observando-se a ordem de inscrição.

6.2 Serão considerados aprovados os 35 primeiros inscritos. Os demais aguardarão em lista de espera,

e serão chamados caso haja a ocorrência de vaga, obedecendo à ordem de inscrição.

7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

7.1 A relação dos inscritos será divulgada no dia 25/04/2022, no site do Campus Alta Floresta, no

endereço eletrônico: https://alf.ifmt.edu.br/

7.2 A relação dos aprovados será divulgada no dia 26/04/2022, no site do Campus Alta Floresta, no

endereço eletrônico: https://alf.ifmt.edu.br/

8. DO INÍCIO DAS AULAS
8.1 O início das aulas será no dia 30/05/2022.

9. DO PERFIL DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA
9.1. Cuidador Infantil.
9.2. Ao concluir a sua qualificação profissional, a egressa do curso de Cuidador Infantil, deverá
demonstrar um perfil que lhe possibilite: cuidar da higiene, conforto e alimentação da criança,
observando possíveis alterações no estado geral da mesma; zelar pela integridade física, prestando
primeiros socorros e promovendo atividades lúdicas e de entretenimento; conhecer o desenvolvimento
cognitivo e psicomotor da criança, respeitando as diferenças e limites individuais; conhecer as
necessidades específicas de saúde de cada criança, tais como transtorno mental, doenças
infectocontagiosas e/ou imunossupressoras; conhecer características dos cuidados específicos das
Instituições de acolhimento; adotar atitude ética no trabalho e no convívio social, compreendendo os
processos de socialização humana em âmbito coletivo e percebendo-se como agente social que
intervém na realidade; saber trabalhar em equipe; ter iniciativa, criatividade e responsabilidade.

10. DO CRONOGRAMA

DATA EVENTOS

14 de abril de 2022 PUBLICAÇÃO DO EDITAL

14 de abril de 2022 PERÍODO DE IMPIGNAÇÃO DO EDITAL
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