Aviso nº 10/2022-UTRAMIG/ASSESSORIA_DQE
Belo Horizonte, 09 de agosto de 2022.
AVISO IMPORTANTE - EDITAL N. 06/2022
A Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - UTRAMIG, pessoa jurídica
de direito público interno, inscrita sob o CNPJ 17.319.831/0001-23, por intermédio da
Coordenação-Geral da Bolsa-Formação/Diretoria de Qualiﬁcação e Extensão da
UTRAMIG, torna pública a abertura do período de solicitação de matrículas pelos
interessados, observados os critérios legais, para as vagas que ainda se encontram
em aberto nos cursos abaixo relacionados:
Cursos presenciais para candidatos com ensino fundamental completo e
idade mínima de 18 anos:
58 vagas para o curso FIC - Agente Comunitário de Saúde (400 horas);
61 vagas para o curso FIC - Operador de Produção de Fármacos e Medicamentos
(400 horas).
Este chamamento público, aberto a todo e qualquer candidato dentro dos requisitos
acima, se justiﬁca posto que foram convocados todos os alunos classiﬁcados, assim
como os suplentes dos cursos supracitados, sem que as vagas fossem preenchidas.
Serão
recebidas
as
solicitações
de
matrícula
pelo
formulário
https://forms.gle/rz1XyFutVMSS8jtDA, em que a ordem de chegada dos pedidos
classiﬁcará o candidato à vaga disponível no curso desejado, até que se preencha
todas as vagas em aberto.
O período para a realização da matrícula é de 09/08 à 12/08/2022.
Em caso de dúvidas, solicitamos que seja feito contato pelo email
selecao@utramig.mg.gov.br, com o título: DUVIDAS - EDITAL N. 6/2022 - CURSO
DESEJADO.

Atenciosamente,

Rogério Luís Massensini
Diretor de Qualificação e Extensão
Braulino Borges Vieira
Presidente da Comissão Interna

Documento assinado eletronicamente por Rogerio Luis Massensini, Servidor
Público, em 09/08/2022, às 16:19, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Braulino Borges Vieira, Servidor
(a) Público (a), em 09/08/2022, às 16:41, conforme horário oficial de
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Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 51134091 e o código CRC A92BDBC7.
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