Edital Campus Telêmaco Borba – PROJETO LUTERIA Nº 016/2015
Dispõe sobre a seleção para ingresso no Projeto de Luteria do
Instituto Federal do Paraná – Campus Telêmaco Borba

A Diretora-Geral do Campus Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições legais, torna
público o presente Edital, contendo normas, rotinas e procedimentos referentes às inscrições para
o PROJETO LUTERIA. Este projeto é resultado de uma parceria entre IFPR – Campus Telêmaco
Borba, a UNICULTURA (Universidade Livre da Cultura) e as Indústrias Klabin S/A.

1 DAS VAGAS
1.1
Para o Curso de Formação Inicial e Continuada, o Campus Telêmaco Borba
dispõe as seguintes distribuições de vagas:
CAMPUS

TELÊMACO
BORBA

CURSO
CONFECÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS –
Noturno

Nº DE VAGAS
25

CONFECÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS –
Vespertino

25

2 DAS INSCRIÇÕES
2.1
As inscrições são gratuitas e serão realizadas por meio de Cadastro de Inscrição
com informações fornecidas pelo(a) candidato(a) ou por seu representante à Secretaria do
Campus Telêmaco Borba, local de realização do curso.
2.2
O período de inscrições será de 14/12/2015 a 05/02/2016, no horário das 08h30 às
11h30, das 14h00 às 17h00 e das 19h00 às 21h00. Local: Instituto Federal do Paraná. Endereço:
Rodovia PR 160 – km 19,5 – Jardim Bandeirantes – Telefone: (42) 3221-3000. (Observação: de
24 de dezembro a 29 de janeiro não haverá expediente no Campus no período noturno).
2.2
A inscrição pode ser feita por um representante do candidato. Neste caso, será
requerida uma autorização escrita e assinada e será necessária a apresentação da Carteira de
Identidade do candidato (original).
2.3
O candidato inscrito por seu representante assume total responsabilidade pelas
informações prestadas no Formulário de Inscrição, arcando com as consequências de eventuais
erros de preenchimento do mesmo.
2.4
A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, e a matrícula do candidato, desde
que verificada qualquer falsidade nas declarações e/ou quaisquer irregularidades nos documentos
apresentados.
2.5
Não serão aceitas inscrições por via postal, via fax, via Internet e/ou via correio
eletrônico.

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | Campus Telêmaco Borba
Rodovia PR 160 - km 19,5 - Jardim Bandeirantes - Telêmaco Borba PR | Fone: (42) 3221-3000

3 REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
3.1. Para candidatar-se a uma vaga será necessário obedecer aos seguintes requisitos:
3.1.1 Ter no mínimo 16 anos;
3.1.2 Ter o Ensino Fundamental II completo.
4 DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
4.1 No ato da Inscrição deverão ser apresentados os seguintes documentos:
4.1.1 Cadastro de inscrição e questionário socioeconômico, devidamente
respondidos (Anexo II). Estes formulários estarão disponíveis impressos na Secretaria do Campus
Telêmaco Borba.
4.1.2 Documento de identificação oficial com foto (original).

5 DO FUNCIONAMENTO DO CURSO
5.1
O curso ofertado será certificado na modalidade de curso de formação inicial e
continuada.
5.2
As aulas ocorrerão nos turnos vespertino (turma 1) e noturno (turma 2). As aulas
ocorrerão de acordo com as características do projeto. A primeira etapa de certificação totaliza
200 horas.

6 DA CLASSIFICAÇÃO
6.1 A classificação final será feita mediante ao seguinte critério: análise dos documentos e
do questionário socioeconômico.
6.2 Havendo mais candidatos selecionados do que vagas disponíveis, será utilizado como
critério de preferência:
◦
Candidatos inscritos no Cadastro Único do Governo Federal;
◦
Alunos matriculados na Rede Pública de Ensino;
◦
Candidatos com experiência em marcenaria;
◦
Candidatos com conhecimento musical.
6.3 Havendo empate entre candidatos, o critério de desempate será a idade entre elas,
sendo o que possui maior idade terá a preferência.
6.4 Os demais classificados ficarão no cadastro de reserva, podendo ou não ser chamados,
conforme a disponibilidade de vagas no Projeto.
6.5 O resultado da primeira chamada será divulgado após o dia 11 de fevereiro de 2016,
no Campus Telêmaco Borba e pela Internet (http://telemaco.ifpr.edu.br/).

7 DAS MATRÍCULAS E DAS RECLASSIFICAÇÕES
7.1 Os candidatos classificados deverão comparecer ao Campus Telêmaco Borba, para
realizarem suas matrículas, com a devida documentação, no dia 12 de fevereiro de 2016, das
08h30 às 11h30, das 14h00 às 17h00 e das 19h00 às 21h00.
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7.2 No ato da matrícula, a candidato deverá apresentar cópia e original dos seguintes
documentos:
7.2.1 Documento de identificação oficial com foto (original).
7.2.2 Documentos de escolaridade – comprovação de conclusão do ensino
fundamental;
7.2.3 CPF;
7.2.4 Comprovante de endereço (Conta Telefônica, Conta de Água, Conta de Luz,
correspondência nominal) recente (três últimos meses);
7.3 O candidato deverá apresentar todos os documentos exigidos para a matrícula.
Excepcionalmente, o candidato que ainda não possuir a documentação exigida terá o prazo de um
mês para providenciá-la. A falta de algum documento não impedirá a realização da matrícula.
7.4 A documentação original deverá ser apresentada com a respectiva cópia que ficará
retida na Instituição.
7.5 Será considerado desistente e, portanto, eliminado do Concurso, o candidato que não
comparecer ou não se fizer representar no ato da matrícula.
7.6 O candidato aprovado e classificado que, por qualquer motivo, não efetuar a matrícula
no período estipulado no item 7.1, poderá perder o direito à vaga e será substituído pelo primeiro
candidato da lista de excedentes e assim sucessivamente, obedecendo ao constante no item 6.2.
7.7 Ocorrendo desistência do aluno, no período de 04 encontros a partir do início das aulas,
a Coordenação do Projeto Luteria fará a 2ª chamada dos candidatos obedecendo à ordem de
classificação, e fará a devida reposição dos conteúdos já trabalhados.
7.8 Os candidatos aprovados, chamados para o preenchimento das vagas dos desistentes,
efetivarão suas matrículas no respectivo Campus, em data a ser divulgada posteriormente.
7.9 O início das atividades se dará no dia 15 de fevereiro de 2016.

Telêmaco Borba, 10 de dezembro de 2015.

Karina de Mello Bonilaure
Diretora Geral – Campus Telêmaco Borba

*Obs: O original encontra-se assinado.

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | Campus Telêmaco Borba
Rodovia PR 160 - km 19,5 - Jardim Bandeirantes - Telêmaco Borba PR | Fone: (42) 3221-3000

ANEXO I
CRONOGRAMA
Evento
Data
1. Publicação do Edital Nº - Projeto Luteria
11/12/2015
2. Período de inscrições
De 14/12/2015 a 05/02/2016
3. Resultado da primeira chamada
11/02/2016
4. Matrícula dos candidatos aprovados na primeira chamada
12/02/2016
5. Início das aulas do Curso de Confecção de Instrumentos
15/02/2016
Musicais
6. Data provável de início das segundas chamadas para vagas não
Após 29/02/2015
ocupadas
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ANEXO II
Modelo de Cadastro de Inscrição
PROCESSO SELETIVO – CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - 2016
Requeiro inscrição no curso: ( ) Confecção de Instrumentos Musicais
Nome:_________________________________________________________________________
RG:_______________________ CPF: ____________________ Data de nasc.: ____/____/_____
Naturalidade:_____________________________
Nacionalidade:____________________________
Endereço:_______________________________________________________nº:_____________
Bairro:_____________________________________
Cidade:____________________________________
Telefone: (

)________________Celular1: (

)_____________ Celular2: (

)________________

e-mail:_________________________________________________________________________
Profissão: _________________________________
Escolaridade: Ens. Fundamental II Completo ( )
Ensino Médio Completo ( )
Superior Completo ( )
Marque o turno de sua preferência para o curso:

( )Tarde

( )Noite

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO
1-Idade:
( ) 16 a 18 anos

( )18 a 24 anos

( ) 25 a 30 anos

( ) 31 a 40 anos

( ) 41 a 59 anos

( ) mais de 60 anos
2- Sexo: ( )Feminino

( )Masculino

3-Estado Civil: ( )Solteiro ( )Casado ( )União estável ( )Divorciado ( )Separado ( )Viúvo
4 – Quadro sociofamiliar: Quem mora com você? (descrever inclusive o estudante)
Nome

Parentesco

Idade

Profissão

Rendimento Bruto Mensal
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5 – Situação de moradia da família:
( )Própria ( )Alugada ( )Cedida ( )Financiada ( )Outra. Qual?
_____________________________
6 – Tipo de construção da moradia da família:
( ) Alvenaria ( ) Madeira ( ) Mista ( ) Outra. Qual?________________________________
7 - Sua família possui CadÚnico – Cadastro Único de Programas Sociais?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
8- Sua família é beneficiária do Programa Bolsa Família?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
9 - Alguém da sua família recebe Benefício de Prestação Continuada (BPC)?
( ) Não ( ) Sim
10 - Como, na maioria das vezes, você se deslocará até o Campus? ( ) Carro próprio ( )
Carro familiar ( ) Transporte coletivo gratuito ( ) Transporte coletivo pago ( ) Moto ( ) Carona
( ) A pé ( ) Bicicleta
11 – Você estuda ou estudou em:
( ) Escola pública

( ) Escola particular

( ) Escola particular, com bolsa

12 – Está matriculado em algum curso atualmente? ( ) Não ( ) Sim.
Qual?____________________________________
13- Você já fez algum curso técnico? ( ) Não ( ) Sim.
Qual?____________________________________
14 - Qual o seu conhecimento em informática? ( ) Nenhum

( ) Básico

( ) Intermediário ( ) Avançado
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15 - Você tem acesso à internet fora do Campus? ( ) Sim ( ) Não
16 – Já trabalhou alguma vez em atividades de marcenaria?

( ) Não

( ) Sim.

17- Tem algum conhecimento ou contato com técnicas musicais? ( ) Não ( ) Sim. Se sim,
qual é seu nível de conhecimento? ( ) Básico ( ) Médio

( ) Avançado

18 - Ao concluir o curso você pretende? ( )Trabalhar na área ( )Fazer outro curso na área
( )Fazer outro curso em outra área ( )Ainda não sabe
Declaro, para efeitos legais, serem verdadeiras as informações contidas neste formulário,
estando ciente das penalidades cabíveis, em caso de falsidade, de acordo com o Código Penal
artigo 229.
Documentos para anexar a ficha de inscrição:
( ) Cópia de RG e CPF.
( ) Cópia do comprovante de endereço.

Telêmaco Borba, _________de_________________de___________.

__________________________________________________________
Assinatura do requerente ou representante autorizado.
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