
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº  29/2021 –
Fadema

À Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino

Profissionalizante e Tecnológico - Fadema por meio da parceria celebrada com o

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – Campus

Machado, através da Coordenação Geral de Extensão e com o Departamento

Penitenciário Nacional - DEPEN, fazem saber, pelo presente Edital de Chamada

Pública, que estarão abertas no período previsto no Anexo I, as inscrições para

preenchimento de vagas para egressos do Sistema Prisional do Estado de Minas

Gerais, no âmbito do “Projeto Alvorada: inclusão social e produtiva de pessoas

egressas do sistema prisional”.

1. DAS VAGAS, DO CURSO E DA INSCRIÇÃO

1.1. São destinadas 20 (vinte) vagas exclusivas para Egressos do Sistema

Prisional do Estado de Minas Gerais, residentes no município de

Machado - MG, que tenham o Ensino Fundamental I (completo ou incompleto)

com idade mínima de 15 anos, para ingresso no Curso de Formação Inicial e

Continuada em Pedreiro de Alvenaria, a ser realizado no IFSULDEMINAS Campus

Machado.

1.2. Considera-se egresso para os fins do edital: Pessoa no sistema aberto, em

livramento condicional, em liberdade definitiva, preferencialmente até 6 meses

após cumprimento da sentença. Não havendo o preenchimento com esses

candidatos, as mesmas poderão ser redirecionadas para o público do sistema

prisional em geral.

1.3. Não será limitada a participação de alunos em razão da tipificação penal ou de

gênero. Serão garantidas 25% das vagas ao público feminino, em observância à

proporcionalidade de gênero dos apenados no Estado de Minas Gerais. Não

havendo o preenchimento dessas vagas, as mesmas poderão ser redirecionadas

para o público em geral.

1.4. O curso terá duração de 8 meses, dividido em dois módulos:

Módulo I: 05 meses - aulas (teóricas e práticas), 24 horas

semanais, horário diurno.



Módulo II: 03 meses - tutoria (02 horas semanais, turno

diurno) e estágio.

1.5. Cada aluno matriculado no curso receberá 01 (uma) bolsa mensal de R$ 740,00

(setecentos e quarenta reais) e 01 (uma) bolsa de R$ 234,50 (duzentos e trinta

e quatro reais e cinquenta centavos) destinada à aquisição de materiais para

atuação prática, conforme listagem de materiais e orientações do Coordenador

de Estágios.

1.6.Os interessados deverão comparecer no período de 25/10/2021 à

29/10/2021, de segunda à sexta- feira, em um dos seguintes locais,

observados os horários de atendimento:

- FADEMA, localizada no IFSULDEMINAS CAMPUS MACHADO, Rodovia Machado

Paraguaçu, Km 03, Bairro Santo Antônio, Machado - MG. Horário: das 7h as

11h e das 13h às 16h30min para realizar a inscrição.

- Para realizar a inscrição, o egresso do sistema prisional deverá apresentar os

documentos pessoais (RG e CPF), comprovante de endereço e Ficha de

Inscrição - Anexo II.

1.7. Consta do Anexo III o resumo descritivo da presente Chamada Pública, com as

informações e objetivos do Projeto.

2.DA SELEÇÃO

2.1. A seleção consiste na classificação de candidatos de acordo com o número das

vagas ofertadas, aptos à matrícula, conforme o processo seletivo, bem como a

classificação de candidatos para compor a lista de espera. Os candidatos serão

convocados de acordo com a ordem de classificação, após a desistência ou

desclassificação dos candidatos aprovados.

2.2. A seleção será realizada nos dias 04 e 05 de novembro de 2021, em local a

ser informado pela Coordenação Geral do Projeto Alvorada e publicado no site

www.fadema.org.br no dia 03 de novembro de 2021.

2.3 O processo seletivo dos egressos do sistema prisional foi realizado por meio de

entrevista com equipe multidisciplinar, composta por membros do Sistema Prisional e

equipe técnica do projeto Alvorada.

http://www.fadema.org.br


2.3.1 Durante a entrevista, serão observados os seguintes critérios: egressos com

maior probabilidade de se comprometer ao curso, como também de alcançar um

bom desempenho. Grau de interesse e motivação para realização de curso na área

técnica definida. Empenho e habilidade para realização das atividades exigidas

durante o curso.

2.4 O não comparecimento, conforme subitem 2.2, implica automaticamente na
eliminação do candidato.

2.5. Este edital de chamada pública, a lista dos candidatos selecionados e a lista de

espera serão divulgadas no site da FADEMA no dia 08/11/2021.

2.6. Caso haja desistência por parte de um candidato selecionado, a Coordenação

Geral do Projeto entrará em contato com o primeiro candidato da lista de espera,

que deverá manifestar seu interesse no prazo estipulado. Caso o candidato desista

da vaga, a Coordenação Geral do Projeto entrará em contato com o segundo

candidato da lista de espera e assim sucessivamente até o preenchimento de todas

as vagas ofertadas.

3. RESULTADO
3.1. A classificação será publicada conforme cronograma, no endereço eletrônico

www.fadema.org.br .

3.2. Data de divulgação dos resultados é uma previsão e pode sofrer alterações

conforme necessidade da Comissão da Chamada Pública.

3.3. É obrigação dos candidatos acompanharem todas as publicações no(s)

endereço(s) eletrônico da FADEMA.

4.DAS OBRIGAÇÕES E DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. O estudante selecionado/matriculado que não comparecer ao início das

atividades do Projeto deverá apresentar justificativa e esta será analisada pela

Coordenação do Projeto Alvorada. Caso contrário, terá sua matrícula cancelada e

para seu lugar será chamado o primeiro da lista de espera.

4.2. A inscrição implica automaticamente o conhecimento e a tácita aceitação das

condições estabelecidas nesta Chamada Pública, das quais o candidato, em hipótese

http://www.fadema.org.br


alguma, poderá alegar desconhecimento.

4.3. É de inteira responsabilidade dos candidatos as informações prestadas no ato
da inscrição.

4.4. Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não obedeçam às

determinações contidas neste Edital de Chamada Pública ou que contenham

informações falsas.

4.5. Em qualquer etapa da seleção, em caso de dúvida, os candidatos deverão se

direcionar à Coordenação do Projeto Alvorada no IFSULDEMINAS Campus Machado

(35- 3295.9700).

4.6. Os casos omissos, não previstos neste Edital de Chamada Pública, serão

analisados pela Coordenação Geral do Projeto Alvorada.

Machado, 18 de outubro de 2021.

Renato Ferreira de Oliveira
Diretor Presidente da FADEMA



Anexo I

PERÍODO ATIVIDADES

18/10/2021 a
29/10/2021

Período de Inscrições

03/11/2021 Publicação da listagem de inscritos com
horário da entrevista

04 a 05/11/2021 Seleção

08/11/2021 Divulgação dos classificados em 1ª chamada e lista

de espera

À definir Início das aulas



ANEXO II - FICHA DE INSCRIÇÃO

IDENTIFICAÇÃO PESSOAL

Nome:

Nº CPF: Nº Identidade: Órgão exp.:

ENDEREÇO

Rua, Avenida: Nº

Compl.: Bairro: CEP:

Telefone: Celular: E-mail:

● Declaro estar interessado no curso e me comprometo a participar e frequentar

o mesmo com responsabilidade.

Assinatura do candidato



ANEXO III - RESUMO DESCRITIVO DA CHAMADA
PÚBLICA

RESUMO DA CHAMADA PÚBLICA

Ação de Extensão Projeto Alvorada: inclusão social e produtiva de pessoas
egressas do sistema prisional. Curso de Formação Inicial e
Continuada em Pedreiro de Alvenaria

Proponente/ Coordenação Coordenação Geral do Projeto Alvorada – Coordenação de
Extensão

Carga horária 500h

Modalidade FIC

Número de vagas 20

Público alvo Egressos do sistema prisional.
Considera-se egresso: Pessoa no sistema aberto, em
livramento condicional, em liberdade definitiva,
preferencialmente até 6 meses após cumprimento da
sentença.

Requisitos mínimos Ensino Fundamental I completo

Objetivos Capacitar os alunos com formação profissional específica
para inserção no mundo do trabalho; Capacitar o aluno
com técnicas empreendedoras de modo a auxiliá-lo na
auto-gestão de empreendimentos de pequeno porte;
Capacitar os alunos em conteúdos relacionados com a
inserção social e produtiva; Viabilizar a inserção do aluno
no mundo do trabalho por meio de estágios ou
autogestão; Acompanhar sua vida estudantil e laboral até
a conclusão do curso; Articular junto às defensorias
estadual e federal suporte jurídico para os estudantes;
Acompanhar os alunos sob o ponto de vista psicológico e
social com o auxílio de profissionais habilitados para tal.

Metodologia Módulo I: 05 meses - aulas (teóricas e práticas), 24 horas
semanais, turno diurno
Módulo II: 03 meses - tutoria (02 horas semanais, turno
diurno) e estágio.

Bolsas Cada aluno matriculado no curso receberá 01(uma) bolsa
mensal de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais) e
01(uma) bolsa de R$ 234,50 (duzentos e trinta e quatro
reais e cinquenta centavos) para aquisição de material
para atuação prática, conforme listagem de materiais e
orientações do Coordenador de Estágios.


