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EDITAL Nº. 05/2012. PRORROGAÇÃO
A Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba - FUNETEC-PB, Fundação de Apoio ao IFPB, torna público e notório que estão

PRORROGADAS de 16 de julho a 10 de agosto de 2012 as inscrições, para quem concluiu o ensino médio, para seleção de candidatos aos Cursos Técnicos
em Produção de Moda e Segurança do Trabalho, todos Reconhecidos pelo Conselho Estadual de Educação/ Câmara de Ensino Médio, Educação Profissional e
Ensino Superior.

1. Do Número de Vagas
Curso VAGAS Período Turno HORÁRIO

Curso Técnico em Produção de Moda 100 2012.2 Matutino e
Noturno

Segunda a sexta, das 08h00min
às 12h00min e das 18h30min às

22h30min. (*)

Curso Técnico em Segurança do Trabalho 100 2012.2 Matutino e
Noturno

Segunda a sexta, das 08h00min
ás12h00min e das 18h30min às

22h30min.
(*)* E/ou sábados, bem como outros horários, se necessário, a critério da Coordenação do curso.

2. Das Inscrições

2.1 a) As inscrições para o processo seletivo serão via internet no endereço eletrônico http://www.funetec.com ou na FUNETEC-PB, solicitadas no
período entre 8 horas do dia 16 de julho às 23 horas e 59 minutos do dia 10 de agosto de 2012.
b) O valor da inscrição será de R 30,00 mais 01(um) kg de alimento não perecível (a ser entregue no dia da prova, na recepção da FUNETEC-
PB).
c) Os alimentos arrecadados serão destinados a Associação Donos do Amanhã (A Associação Donos do Amanhã é uma entidade sem fins
lucrativos que trabalha junto às crianças portadoras de câncer que fazem tratamento no Hospital Napoleão Laureano).

2.2   a) No ato da inscrição, o candidato ou representante legal deverá:
b) Preencher eletronicamente, todos os itens do formulário de inscrição, no endereço http://www.funetec.com
c) Após preencher o formulário de inscrição, imprimir o boleto bancário e, a seguir efetuar o pagamento em qualquer unidade bancária no valor

de R$ 30,00;
d) O manual do candidato estará disponível em forma eletrônica no endereço http://www.funetec.com
Observação: A taxa uma vez paga não será restituída.

3. Da Prova de Seleção

3.1. A prova será realizada na Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba – FUNETEC-PB – Avenida Rio Grande do Sul nº 1169 Bairro
dos Estados – João Pessoa - PB, Telefone (83)3222-3933 ou 3222-3942, tendo início às 08h00min e término às 11h00min.

Curso Dia da
Prova DISCIPLINAS

Curso Técnico em Produção de Moda
19/08/2012

Português, Matemática em nível de Ensino Médio (2º Grau) e desenho livre
(não eliminatório)

Curso Técnico em Segurança do Trabalho
Português e Matemática em nível de Ensino Médio (2º Grau)

3.2. O acesso do candidato à sala de provas só será possível mediante a apresentação do documento oficial (original) informado no ato da inscrição,
comprovante de pagamento da inscrição e 01(um) kg de alimento não perecível.

3.3. O resultado da seleção será divulgado no dia 24 de agosto de 2012 na Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba - FUNETEC-PB,
situada à Avenida Rio Grande do Sul, 1169 - Bairro dos Estados, João Pessoa – PB e no site www.funetec.com

3.4. Será permitido ao candidato no dia da prova de seleção levar para a sala: lápis grafite, lapiseira de grafite, caneta esferográfica (azul ou preta) e
borracha.

3.5. Os candidatos serão classificados pela ordem decrescente da média das provas.
3.6. Será proibido ao candidato usar equipamentos eletrônicos, boné, óculos escuros e aparelho celular no recinto da prova de seleção.
3.7. Será desclassificado o candidato que zerar qualquer uma das provas.

4. Da Matrícula
4.1. As matrículas serão realizadas no período de 27 de agosto a 06 de setembro de 2012 na FUNETEC-PB, localizada na Avenida Rio Grande do Sul,

nº 1169 Bairro dos Estados - João Pessoa - PB.
4.2. Informações e documentações necessárias à disposição dos candidatos no site www.funetec.com e no manual do candidato.
4.3. Não será permitido ao candidato efetuar a matrícula sem os documentos necessários (conforme disposto no item 8.2 do manual do candidato);
4.4. Os preços relativos à matrícula e às parcelas mensais estarão disponíveis aos candidatos no manual do candidato e no local da matricula.

5. Do Curso – Início, Duração e Mensalidade.
5.1. Início das aulas previsto para o dia 17 de setembro de 2012.
5.2. Todos os cursos são presenciais.
5.3. Informações sobre duração e mensalidades a disposição no local da matricula no manual do candidato disponível no site: www.funetec.com

6. Das disposições Gerais.
6.1 No caso de não atingirmos o número suficiente de inscrição por curso a FUNETEC-PB tem o direito de cancelar, ou alterar/prorrogar, o processo
seletivo do curso.
6.2 As normas de funcionamento dos Cursos Técnicos e demais informações sobre o processo seletivo encontram-se no Manual do Candidato que está
exposto no endereço eletrônico http//www.funetec.com
6.3 Casos omissos serão resolvidos pela FUNETEC-PB.

João Pessoa, 25 de julho de 2012.

Valdeci Ramos dos Santos
Superintendente


