
 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 

PARAÍBA – Campus Avançado João Pessoa Mangabeira 

EDITAL Nº 08/2020 

INSCRIÇÕES PARA CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 

 

A Direção Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, 
Campus Avançado João Pessoa Mangabeira, no uso de suas atribuições legais, 
torna pública a abertura de Edital para inscrição para o Curso de Formação Inicial e 
Continuada (FIC) em Cuidador Infantil. 

 

1. DO CURSO 

 
1.1. Os Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) são voltados ao aperfeiçoa-

mento e à atualização em diversos níveis de escolaridade, sendo ofertados em dife-

rentes áreas profissionais por esta Instituição de Ensino, que deverá planejar, coor-

denar e executar cada um dos cursos ofertados. 

 
1.2. Será oferecido o seguinte curso: Cuidador Infantil. 

 
1.2.1. Do Curso de Cuidador Infantil. 

 
Objetivo: Curso de Formação Inicial e Continuada, na modalidade presencial, tem 
como objetivo promover o crescimento profissional e abertura do mercado de traba-
lho para pessoas da comunidade externa que tenham interesse na área de cuidado 
infantil, capacitando-as para cuidar da criança no seu aspecto global do desenvol-
vimento, bem como atender suas necessidades particulares. 

 
a) Pré-requisitos: Idade mínima 18 anos e Ensino Fundamental Completo; 

b) Dias da semana e horário das aulas do curso: segundas-feiras, quartas-feiras e 

sextas-feiras das 18h00min às 22h00min para a turma 01 (Código 01 noturno/noite). 

c) Número de vagas oferecidas: Serão ofertadas 40 (quarenta) vagas para demanda 

externa (comunidade). Caso haja vagas remanescentes, alunos e servidores do 

IFPB poderão ser contemplados; 

d) Carga horária total: 164 (cento e sessenta e quatro) horas. 

 

2. DO LOCAL DO CURSO 

 
2.1 O Curso FIC Cuidador Infantil, objeto deste Edital, será ministrado no IFPB 

Campus Avançado João Pessoa Mangabeira, localizado na EMEF Aruanda - Rua 

Gutemberg Morais Paiva, 245, Bancários, João Pessoa – PB. 

 



 

3. DAS INSCRIÇÕES 
 

3.1 As inscrições são gratuitas e serão realizadas presencialmente, no Instituto Fe-

deral de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba Campus Avançado João Pes-

soa Mangabeira, localizado na EMEF Aruanda – Rua Gutemberg Morais Paiva, 

245, Bancários, João Pessoa - PB, pelo próprio interessado ou por seu represen-

tante legal mediante apresentação de procuração.  

 
3.2 As inscrições serão efetivadas mediante o preenchimento de formulário especí-

fico a ser entregue no momento da inscrição e apresentação dos seguintes docu-

mentos (originais): 

 
a) Carteira de Identidade ou Certidão de Nascimento 

b) CPF 

c) Comprovante de escolaridade 

d) Comprovante de residência atual 

e) Título de Eleitor e de Regularidade Eleitoral. 

f) Informar e-mail e telefone para contato atualizado. 

 

3.3 A interposição de recurso ao resultado preliminar das inscrições, será feita atra-

vés de formulário próprio, expedido pela Direção Geral do Campus Mangabeira, as-

sinado e entregue pelo requerente recursor, na Secretaria do Campus Avançado 

João Pessoa Mangabeira, no período previsto no cronograma contido neste Edital. 

 

 

 

 

4. DA SELEÇÃO 
 

3.1 As vagas ofertadas por este edital serão preenchidas por sorteio, após a homo-

logação das inscrições e o julgamento dos possíveis recursos. Caso haja sobra de 

vagas, as mesmas poderão ser remanejadas para outro público/demanda previsto 

neste edital, desde que haja inscrições excedentes.  

 
3.2 O sorteio das vagas será realizado utilizando-se o número do CPF da inscrição, 

no sentido de preservar a identificação nominal do candidato e acontecerá na Secre-

taria do IFPB Campus Avançado João Pessoa Mangabeira, de acordo com o crono-

grama contido neste Edital, na presença do público em geral. 

 

 

5. DO RESULTADO 
 

5.1 Após a realização do sorteio, o resultado será divulgado em listas colocadas à 

disposição na Secretaria do Campus Mangabeira e também pelo site oficial do 

Campus, acessível através do link http://www.ifpb.edu.br/mangabeira de acordo com 

o cronograma contido neste Edital. 
 
 

5.2 Os candidatos contemplados com vaga, deverão comparecer ao IFPB Campus 

Avançado João Pessoa Mangabeira para a efetivação de sua matrícula, de acordo 



 

com o cronograma contido neste Edital.  

 

 
6. DA CERTIFICAÇÃO 

 
6.1 Terão direito à certificação os estudantes que tiverem frequência mínima de 75% 

do total das aulas dadas, assiduidade, aproveitamento e participação das atividades 

propostas. O certificado será emitido pela Direção do Campus Avançado João Pes-

soa - Mangabeira. 

 

 
7. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

Data Descrição 

09/03/2020 Lançamento do Edital do Curso FIC Cuidador Infantil 

10 a 19/03/2020 Período de Inscrições – de 10h às 20h 

20/03/2020 Resultado Preliminar das Inscrições 

23/03/202 Recurso ao Resultado Preliminar das Inscrições – de 14h às 20h 

24/03/2020 Homologação das Inscrições 

24/03/2020 Sorteio das vagas e Resultado Final – 15h 

25 a 27/03/2020 Efetivação das matrículas – das 14h às 20h 

30/03/2020 Início das Aulas (Aula inaugural) 

 

 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
8.1 Os casos omissos e situações não previstas neste Edital serão dirimidos pela Di-

reção Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 

Campus Avançado João Pessoa Mangabeira. 

 
8.2 Esse edital pode ser encontrado no site oficial do Campus, acessível através do 

link  http://www.ifpb.edu.br/mangabeira como também estará disponível para consul-

ta na Secretaria do IFPB Campus Avançado João Pessoa Mangabeira. 

 
 
João Pessoa, 09 de Março de 2020. 

 
 
 
 
 

 
ZORAIDA ALMEIDA DE ANDRADE ARRUDA 

Diretora Geral 
IFPB - Campus Avançado João Pessoa - Mangabeira  

SIAPE nº. 273815 
 


