
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DA PARAÍBA – Campus Avançado João Pessoa Mangabeira 

 

EDITAL Nº 05/2021 

(Edital de Retificação ao Edital nº 08/2020) 

 

 
A Direção Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, 
Campus Avançado João Pessoa Mangabeira, no uso de suas atribuições legais, em 
virtude do momento atual de enfrentamento à pandemia causada pela COVID-19 e devido à 
suspensão das atividades presenciais na instituição, torna pública a retificação do Edital nº 
08/2020, que trata sobre as inscrições para o Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) 
em Cuidador Infantil e resolve: 

 
1. Acrescentar ao item 1.2.1. Do Curso de Cuidador Infantil o seguinte texto:  
 
“Considerações Gerais: Devido ao momento atual de enfrentamento à pandemia causada 

pela COVID-19, as atividades presenciais encontram-se suspensas, portanto, diante desta 
problemática, o Curso de Formação Inicial e Continuada será ofertado no formato não 
presencial (virtual) enquanto durar a suspensão das aulas presenciais. Dessa forma, será 
necessário que o aluno selecionado tenha acesso à internet e dispositivo eletrônico (celular, 
tablet ou notebook) para que possa ter condições de acompanhar o curso no formato a ser 
ofertado.” 
 
2. Realizar as seguintes alterações: 
 
2.1 No item “1.2.1 Do Curso de Cuidador Infantil” 
 

Onde se lê: 
 

“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).” 

 
Leia-se: 

 
“b) Dias da semana e horário das aulas do curso: Enquanto durar a suspensão das 
aulas presenciais, os encontros acontecerão de forma não presencial (virtual) nas 
segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras das 19h00min às 21h00min através 
de plataforma virtual de aprendizagem. 

 
2.2 No item “2. DO LOCAL DO CURSO” 
 

Onde de lê: 
 

“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.” 

 

 



Leia-se: 

 

“2.1 O Curso de Formação Inicial e Continuada será ministrado pelo IFPB 

Campus Avançado João Pessoa Mangabeira, no formato não presencial (virtual), 

enquanto durar a suspensão das aulas presenciais.” 

 

2.3 No item “3. DAS INSCRIÇÕES” 

 

Onde se lê: 

 

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

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba Campus Avançado João 

Pessoa Mangabeira, localizado na EMEF Aruanda – Rua Gutemberg Morais 

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

representante legal mediante apresentação de procuração. 

 

3.2 As inscrições serão efetivadas mediante o preenchimento de formulário 

específico a ser entregue no momento da inscrição e apresentação dos 

seguintes documentos (originais):” 

 

 Leia-se: 

 

“3.1 As inscrições são gratuitas e serão realizadas de forma não presencial 

(virtual) através envio de e-mail endereçado ao Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Paraíba Campus Avançado João Pessoa Mangabeira 

(IFPB Campus Mangabeira), pelo próprio interessado ou por seu representante 

legal mediante apresentação de procuração. 

 

3.2 O candidato deverá preencher e assinar o formulário de inscrição (ANEXO) e 

encaminhar para o e-mail campus_magabeira@ifpb.edu.br juntamente com as 

cópias digitalizadas dos documentos abaixo, com o título do e-mail SELEÇÃO 

FIC CUIDADOR INFANTIL:” 

 

2.4 No item “3. DAS INSCRIÇÕES” 

 
Onde se lê: 

 

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

através de formulário próprio, expedido pela Direção Geral do Campus 

Mangabeira, assinado e entregue pelo requerente recursos, na Secretaria do 

Campus Avançado João Pessoa Mangabeira, no período previsto no cronograma 

contido neste Edital.” 

 

 Leia-se: 

 

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

através de formulário próprio a ser disponibilizado na página do IFPB Campus 

Mangabeira no período previsto no cronograma contido neste Edital.” 

 

 

 

2.5 No item “4. DA SELEÇÃO” 

mailto:campus.magabeira@ifpb.edu.br


 

Onde se lê: 

 

“4.2 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 Secretaria do IFPB Campus Avançado João Pessoa Mangabeira, 

de acordo com o cronograma contido neste Edital, na presença do público em 

geral.” 

 

Leia-se: 

 

“4.2 O sorteio das vagas será realizado utilizando-se a relação de candidatos 

inscritos numerados e sequenciados em ordem alfabética em listagem divulgada 

previamente, de acordo com o cronograma retificado contido neste Edital, na 

presença da Direção Geral do IFPB Campus Mangabeira e professores. O 

sorteio das vagas será transmitido através de uma live no canal do Youtube do 

Campus Mangabeira – Instituto Federal da Paraíba no endereço 

https://www.youtube.com/channel/UCbOEunl0Ucca_nHIuNLV5qg com horário a 

ser divulgado previamente.” 

 

2.6 No item “5. DO RESULTADO” 

 

Onde se lê: 

 

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

à disposição na Secretaria do Campus Mangabeira e também no 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.” 

 

Leia-se: 

 

“5.1 Após a realização do sorteio, o resultado será divulgado no site oficial do 

Campus, acessível através do link 

https://www.ifpb.edu.br/mangabeira/editais/direcao-geral/2020/edital-ndeg-08-

2020-direcao-geral de acordo com o cronograma contido neste Edital. 

 

5.2 Os candidatos contemplados com vaga, para a efetivação de sua matrícula, 

deverão preencher e assinar a FICHA DE MATRÍCULA, a ser disponibilizada 

posteriormente, e encaminhar para o email campus_mangabeira@ifpb.edu.br de 

acordo com o cronograma contido neste Edital.” 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCbOEunl0Ucca_nHIuNLV5qg
http://www.ifpb.edu.br/mangabeira
http://www.ifpb.edu.br/mangabeira
https://www.ifpb.edu.br/mangabeira/editais/direcao-geral/2020/edital-ndeg-08-2020-direcao-geral
https://www.ifpb.edu.br/mangabeira/editais/direcao-geral/2020/edital-ndeg-08-2020-direcao-geral
mailto:campus.mangabeira@ifpb.edu.br


 

 

2.7 No item “7. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES” 

 

Onde se lê: 

 

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) 

 
Leia-se: 

 
Data Descrição 

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

10 a 16/03/2020 Período de inscrições inicial (interrupção em 17/03/2020) 

09 a 12/02/2021 Reabertura do Período de Inscrições para seleção (virtual) 

13/02/2021 Resultado Preliminar das Inscrições 

14/02/2021 a 
15/02/2021 

Recurso ao Resultado Preliminar das Inscrições  

16/02/2021 Homologação das Inscrições 

17/02/2021 Sorteio das vagas e Resultado Preliminar do sorteio 

18/02/2021  Recurso ao Resultado do Sorteio das Vagas 

19/02/2021 Resultado Final 

22/02/2021 a 
26/02/2021 

Efetivação das matrículas (virtual) 

01 a 05/02/2021 Capacitação dos alunos para utilizar a plataforma virtual 

08/03/2021 Início das Aulas  

 
 
3. O acesso ao Edital Nº 08/2020, de 9 de março de 2020, retificado agora pelo 

Edital Nº 05/2021, de 8 de fevereiro de 2021, pode ser acessado através do link 

https://www.ifpb.edu.br/mangabeira/editais/direcao-geral/2020/edital-ndeg-08-2020-

direcao-geral  

 
João Pessoa, 08 de Fevereiro de 2021. 

 
 

 
ZORAIDA ALMEIDA DE ANDRADE ARRUDA 

Diretora Geral - SIAPE nº. 273815 

IFPB - Campus Avançado João Pessoa Mangabeira  
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