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O profissional com experiência mínima de 02 anos e 

concluinte do Ensino Médio, poderá obter o Diploma de 

Técnico, de forma rápida, com validação no SISTEC-MEC 

através de matrícula e prova de avaliação técnica presencial. 

Conforme previsto na Lei Federal nº 9.394/96, Art. 41, a 

Portaria SEE/MG nº 930/2008, da Secretaria de Educação de 

Minas Gerais, a Resolução Nº,6 do Conselho Nacional de 

Educação, Capítulo II, Art.37, de 20/09/2012 e a Portaria SETEC 

MEC Nº 8 de 02/05/2014 
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CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL – EDITAL –  Março  -  2020 

 

O Diretor da Escola Politécnica de Minas Gerais – POLIMIG torna em público que estarão 

abertas, no período indicado neste edital, as inscrições para a Certificação Profissional para a 

obtenção do Diploma de Habilitação Técnica de Nível Médio, em conformidade com a 

Portaria 930/2008 da SEE-MG e a Portaria SETEC- MEC Nº 8/2014.  

 

1. OBJETIVO 

A Certificação Profissional é um processo de coleta de evidências sobre o desempenho 

profissional de um trabalhador, com o propósito de avaliar a sua competência em relação ao 

perfil profissional. Sendo o reconhecimento formal de conhecimentos e competências 

profissionais necessários às exigências do mercado de trabalho ou requeridos para o 

exercício profissional, obtidos a partir de experiência no trabalho. Correspondente ao curso 

técnico de nível médio constante do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, mantido pelo 

MEC, para possuidores de certificado de conclusão do Ensino Médio., disponível no site 

http://portal.mec.gov.br/catalogos-nacionais-de-cursos-tecnicos Todo o Sistema de 

Certificação é seguro, onde cada Diploma possui código de registro único e intransferível, 

possibilitando sua conferência de legalidade, possuindo rastreabilidade nacional através do 

site http://sistec.mec.gov.br/validadenacional  

2..ATOS LEGAIS PARA A CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 Conforme previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei Federal nº 

9.394/96, Art. 41,  a Resolução Nº 6 , Capítulo II,  Art.37, de 20 de Setembro de 2012, do 

Conselho Nacional de Educação e a Portaria SETEC MEC Nº 8 DE 02/05/2014 em 

consonância com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos O Conselho Estadual de Educação 

de Minas Gerais aprovou o Parecer CEE nº 1.149/05, delegando a SEE/MG - Secretaria de 

Estado de Educação de Minas Gerais, o oferecimento dos Exames de Habilitação e 

Qualificação Profissional, que por sua vez, através da Portaria nº 930/2008, nos termos do 

artigo 1º da resolução nº. 170 da SEE/MG do Parecer CNE/CEB nº 40/2005, credenciou a 

POLIMIG – Escola Politécnica de Minas Gerais, para proceder a Certificação de 

Competências Profissionais. Portanto, o Diploma de Técnico obtido pela POLIMIG através da 

Certificação Profissional tem a mesma validade do Diploma obtido no curso técnico regular da 

POLIMIG, correspondente a 1.200 h.  

  Cadastro da Escola Politécnica de Minas Gerais - POLIMIG no SISTEC (MEC) = nº 13871  

    

http://portal.mec.gov.br/catalogos-nacionais-de-cursos-tecnicos
http://sistec.mec.gov.br/validadenacional
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Conforme a Portaria SETEC MEC Nº 8 de 2014: 

“Os diplomas emitidos a partir de processos de Certificação Profissional, quando registrados  

.no ,SISTEC, terão validade nacional equivalente à do respectivo curso técnico regular.” 

“Os certificados e diplomas emitidos em processo de certificação profissional deverão ser 

.idênticos aos .expedidos no curso técnico correspondente.” 

“Os certificados e diplomas emitidos darão ao trabalhador o poder de usufruir dos direitos 

.profissionais, inclusive os definidos pelos órgãos reguladores do exercício profissional e 

.associações de classe,,quando houver”.   

 

3. HABILITAÇÕES TÉCNICAS 

 

As habilitações técnicas ofertadas pela Escola POLIMIG, em 2020  são: 

 

 Técnico em Mecânica 

 Técnico em Eletrotécnica 

 Técnico em Manutenção Automotiva 

 Técnico em Química 

 

OBS:                                                                                                                                                                    

Em março de 2020 não será ofertada a habilitação de Técnico em Informática. 

 

4..PRÉ- INSCRIÇÃO E ACOLHIMENTO 

                                                                                                                                                                     

A etapa de Pré – Inscrição e de acolhimento têm a finalidade de diagnosticar se o candidato 

possui as condições mínimas requeridas para que ele possa participar do processo de 

certificação profissional através da análise dos dados do Formulário de Pré-Inscrição, 

disponível no site https://www.polimig.com.br/certificacao que deverá ser preenchido pelo 

candidato e enviado para a Escola POLIMIG de modo que a equipe Técnica-pedagógica possa 

fazer o acolhimento e análise dos dados profissionais e educacionais do candidato. 

                                                                                                                                                         

 

https://www.polimig.com.br/certificacao
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5  REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA MATRÌCULA NA CERTIFICAÇÃO  

                                                                                                                                                                    

Para que um profissional possa fazer a Matrícula na Certificação Profissional para obtenção do 

Diploma de Habilitação Técnica de Nível Médio é necessário que tenha: 

 

 Idade mínima de 18 anos completos 

  Concluído o Ensino Médio (2º grau)  

  Comprovar experiência profissional de no mínimo, dois anos na área diretamente 

relacionada com a qual pretende obter o diploma de técnico, através da carteira 

profissional ou declaração da empresa.  

 

6..DOS DOCUMENTOS  NECESSÁRIOS PARA A MATRÌCULA 

 

a) Fazer a Pré-Inscrição (para o acolhimento) através do formulário disponível no site  ,,    

,,,,,https://www.polimig.com.br/certificacao.  

b) Cópia da Carteira de Identidade (não poderá ser substituída pela CNH)  

c).Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF; poderá ser emitida através do site    

..,,http://www.receita.fazenda.gov.br       

d) Cópia do Registro Civil – certidão de nascimento ou de casamento (atualizada)  

e).Cópia do Título de Eleitor e Certidão de quitação eleitoral que poderá ser emitida através  do  

,,,,site  http://www.tse.gov.br  

f).Cópia do Certificado Militar, para o sexo masculino com idade inferior a 45 anos  

g).Cópia autenticada do Histórico Escolar do Ensino Médio (2º grau)   

h) 01 foto 3x4 (recente)  

i) Comprovante de endereço (recente) 

j),Comprovante de pagamento da taxa única de inscrição (com identificação do candidato) 

k),Cópia autenticada da Carteira de Trabalho (1ª página com foto e assinatura, verso com a   

,,,,qualificação  ..(filiação local de nascimento, etc.) e as ..demais paginas seqüenciais, da 

....carteira profissional que ,,comprove experiência, no mínimo, de dois anos na área em que 

....pretende obter o Diploma de Técnico. 

  

 

 

 

OBS:                                                                                                                                            

Quando o nome do cargo registrado na Carteira de Trabalho do candidato não for suficiente 

para comprovação da experiência profissional, o candidato deverá apresentar além da 

Carteira de Trabalho, uma declaração da empresa em papel timbrado e devidamente 

assinada pelo responsável, com data atual e carimbo do CNPJ. 

 

https://www.polimig.com.br/certificacao
http://www.tse.gov.br/
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Exemplo:   

Caso a CPTS do candidato tiver o registro somente de Supervisor, Operador, Controlador de   

Qualidade,  Auxiliar, Inspetor,  Montador,  Almoxarife,  Programador,  Laboratorista, Maquinista, 

Analista,  Instrutor, Professor,  Comprador, .Assistente, Técnico, Estagiário (Trainee) ou similar, 

será necessária a declaração com a descrição da função e a área de atuação e tempo de 

trabalho na empresa,.                       

 

Deverá constar na declaração:  

A função, a descrição das atividades específicas desempenhadas diretamente na área que 

pretende obter o diploma de técnico e o tempo mínimo de 02 anos de experiência.  

 (Ver os modelos de declaração, nos Anexos) 

 

OBS: 

a).Cursos de Aprendizagem e Cursos de Qualificação, não serão aceitos para comprovação 

de tempo para a experiência profissional.  

 

Contudo, curso técnico e curso superior concluído e específico  na área que pretende obter 

o diploma de técnico e também a função de estagiário (trainee) realizado na área específica 

dentro da empresa  poderão ser anexados na documentação para soma do tempo de 

experiência.                           

 

Exemplos: Curso de Engenharia concluído, Curso Técnico de Eletromecânica concluído, 

Curso de Licenciatura em Química concluído, Curso de Tecnólogo em Qualidade Industrial 

concluído. 

 

b),,Os candidatos que residem fora de região metropolitana de Belo Horizonte poderão enviar 

para a ESCOLA POLIMIG – Unidade III - Rua Gilberto Porto, 817 – Bairro Nova Gameleira. 

CEP 30510.170 - Belo Horizonte – Minas Gerais, CÓPIA LEGÍVEL (via Correios) dos 

documentos, sendo que as cópias do Histórico Escolar e da Carteira de Trabalho devem ser 

Autenticados em Cartório, com data atual observando a  data de encerramento das inscrições. 

 

c),,Os candidatos residentes na região de Belo Horizonte, poderão apresentar a 

documentação presencialmente na Escola POLIMIG no bairro Nova Gameleira em Belo  
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Horizonte, neste caso não será necessária as autentificações no Histórico Escolar e Carteira de 

Trabalho. 

 

d) O candidato MEI – Micro Empreendedor Individual ou Empresário (sem registro na 

CPTS) deverá comprovar sua experiência mínima de 02 anos na área pretendida, através de 

contrato social com CNPJ  acrescido de três notas fiscais com data entre 2018 e 2020 

emitida por clientes, que comprovem a prestação de serviços na área que o candidato pretende  

obter o diploma. Além de apresentar a Carteira de Trabalho, mesmo que não tenha 

registro atual.  

 

e) Em caso de irregularidade de qualquer documento entregue pelo candidato, o mesmo não 

poderá fazer a matrícula e conseqüentemente não realizar a Prova, na data pretendida, até que 

a pendência seja solucionada.  

 

f) Caberá à SEE/MG - Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, antes da 

emissão do Diploma, validar a autenticidade do Certificado de conclusão do Ensino Médio 

com Histórico Escolar, apresentado pelo candidato, visando garantir a veracidade do 

documento. 

                                                                                                                                                                                  

g) Os casos de falsificação de qualquer documento, incluindo Declaração da empresa, 

Histórico Escolar do Ensino Médio, serão encaminhados diretamente às autoridades 

competentes para as providências penais cabíveis, além do diploma não ser emitido. 

h) Ao efetuar a matrícula o candidato atesta CONHECER E ACEITAR todos os requisitos e 

parâmetros estabelecidos neste Edital. O candidato é o único responsável pelas informações e 

pela apresentação dos documentos idôneos para realização correta de sua inscrição. Após a 

realização da matrícula não serão permitidas alterações.  

.  

7  DO PERÍDO PARA FAZER A PRE-INSCRIÇÃO NO SITE DA POLIMIHG 

     16 de Dezembro 2019  a  28 de Fevereiro de 2020 

 

OBS:                                                                                                                                                    

Para fazer a Pre-inscrição (Acolhimento) não será necessário  o pagamento de nenhuma .taxa   

financeira basta acessar o site https://www.polimig.com.br/certificacao 

https://www.polimig.com.br/certificacao


POLIMIG - Certificação Profissional –– EDITAL – 1º Semestre de  2020   

7 
 

 

 

ACOLHIMENTO   

A equipe técnica-pedagogica da Escola POLIMIG vai fazer uma análise dos dados que o 

candidato registrou no Formulário de Pré-Inscrição,  fazendo um levantamento da história 

profissional e educacional do candidato. 

 

Não haverá necessidade de o candidato aguardar resposta da Pré-Inscrição, para 

realizar a Matrícula, pois se os dados do candidato não estiverem de acordo com os requisitos 

necessários para participar da Certificação profissional, a equipe técnica-pedagogica da  

 

POLIMIG comunicará ao candidato via e-mail, antes do encerramento do período de 

Matrícula      

 

8  PERÍODO PARA FAZER A MATRÌCULA (envio dos documentos) 

 

20 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2020 (não haverá prorrogação)   

 

Contudo, apenas o comprovante de pagamento da taxa poderá ser enviado posteriormente 

via e-mail, com Data limite de 05/03/2020 

 

Data da Prova de Avaliação Presencial: 07 de Março de 2020                                                                             

Horário: de 08  às 15 h    

                

Endereços  de realização da Prova Presencial                                                                                                                                                         

 Local da Prova de Mecânica, Eletrotécnica e Manutenção Automotiva,,,,, 

         ESCOLA POLIMIG Unidade III – Rua Gilberto Porto, 817 – Bairro Nova Gameleira -    

,,,,,,,, CEP ,30510.170 - Belo Horizonte – Minas Gerais – Tel : (31) 3372-6482  

 

  Local da Prova de Química 

          ESCOLA POLIMIG – Unidade II - Rua Platina, 1407. Bairro Calafate - CEP 30411-575                  

,,,,     ,Belo Horizonte – MG – Próximo a estação do metrô Calafate – Tel. (31) 3372-6477                                                  
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9. Taxa de Matrícula  

     

 Taxa única de R$ 890,00 (Oitocentos e Noventa Reais)  

 

     Depósito na Caixa Econômica Federal  

     Agência 0090 – Operação 003 – Conta- 701106-2  

     Favorecido: Educadora Jorge Abrão Ltda.  

 

      

 O deposito deverá ser identificado com o nome do candidato.  

 Não fazer depósito programado e  tampouco via TED 

 O comprovante de pagamento da taxa deverá ser escaneado /fotografado e enviado 

para  o e-mail ctp.certificacao@polimig.com.br 

  

 O simples recolhimento da taxa de inscrição não configurará a inscrição, por outro lado, 

o não pagamento da taxa até a data especificada, impedirá o candidato de realizar a 

Prova. 

 

 A documentação enviada via correios que chegar à Escola POLIMIG, após o período 

estipulado para a matrícula, será devolvida ao candidato e a matrícula não será 

efetuada. 

 No dia da prova não serão recebidos documentação ou pagamento da taxa de inscrição 

                                                                                                                         

10  MATRÍCULA DE CANDIDATOS QUE ESTUDARAM NO EXTERIOR 

 

Conforme normas do Consulado Brasileiro e acordos entre o Brasil e os países do 

MERCOSUL, o candidato oriundo do exterior deverá providenciar: 

 Tradução para o Português do Histórico Escolar e do Diploma 

 Reunir os referidos documentos traduzidos e dirigir–se á Secretaria de Educação do 

Estado onde tem residência fixa (exemplo: São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, etc.), 

para solicitar a o atestado de equivalência dos estudos. 

 Apresentar na POLIMIG a equivalência dos estudos homologada pela Secretaria de 

Educação juntamente com os demais documentos necessários para fazer a matrícula. 



POLIMIG - Certificação Profissional –– EDITAL – 1º Semestre de  2020   

9 
 

 

 

10  APLICAÇÃO DAS PROVAS  

 

As provas Teóricas e Práticas abrangem os conteúdos do PLANO DE CURSOS da POLIMIG, 

referente aos cursos técnicos já autorizados pela SEE/MG - Secretaria de Estado de Educação 

de Minas Gerais em consonância com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos – 3ª Edição 

http://portal.mec.gov.br/catalogos-nacionais-de-cursos-tecnicos                                                                  

 

O processo de avaliação é realizado de forma presencial na Escola da POLIMIG é composto 

de:                                                                                                                                                                      

.........   PROVA TEÓRICA (80 questões de múltipla escolha) 

 PROVA PRÁTICA (Simulação de situações práticas específicas) 

Na Prova Teórica as questões são agrupadas em blocos com 10 questões referentes ás 

disciplinas técnicas,  

 

O candidato utilizará GABARITO (Folha de respostas) para marcar as respostas da prova 

teórica. (Mas não poderá levar as provas que ficarão arquivadas na Escola POLIMIG). 

Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos das marcações feitas 

incorretamente no Gabarito. 

 

Serão consideradas marcações incorretas no Gabarito:  

 Duas ou mais marcação para uma mesma questão,  

 Marcação rasurada (rabiscada ou apagada com corretivo)  

 Campo de marcação não preenchido  

 Marcação executada com lápis  

 Questões em branco 

 

O Gabarito é considerado como a prova do candidato, pois se trata de um documento 

personalizado e único, não podendo ser substituído em nenhuma hipótese. . No caso de 

ser anulada alguma questão por erro de elaboração ou de impressão, o seu valor em pontos 

será computado a favor dos candidatos. .  

 

http://portal.mec.gov.br/catalogos-nacionais-de-cursos-tecnicos
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As provas de avaliação teórica e prática para Certificação Profissional são elaboradas pela 

equipe de professores das respectivas áreas técnicas e supervisionadas pela equipe técnico-

pedagógica da POLIMIG.  

 

 

11   DECISÃO SOBRE A APROVAÇÃO DO CANDIDATO NA CERTIFICAÇÃO  

 

A Comissão de Certificação é designada pelo diretor da POLIMIG e formada por pessoas 

diferentes. O Conselho de Classe formado pela equipe técnica/pedagógica da POLIMIG 

(Supervisora Pedagógica, Supervisora da Secretaria Escolar, Professores e Coordenador 

Técnico)  

Cabe ao Conselho de Classe formado pela equipe técnica de Certificação da POLIMIG 

proceder ao julgamento da Certificação e tomada de decisão sobre a avaliação/aprovação dos 

candidatos. 

13  DIVULGAÇÃO DO RESULTADO AO CANDIDATO  

 

A secretaria da POLIMIG divulgará os resultados aproximadamente 15 dias úteis após a 

realização das provas. Por meio do  e-mail  ctp.certificacao@polimig.com.br  ou do telefone da 

secretaria da escola (31) 3372-6482 

 

14  ENTREGA.DO.DIPLOMA                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                          

A entrega do Diploma será efetuada, em aproximadamente 40 dias úteis após a divulgação 

dos resultados, pois neste período a secretaria da POLIMIG, necessita fazer a escrituração 

dos registros, validar diploma no SISTEC – MEC , entre outras providências administrativas. 

Somente o candidato aprovado poderá retirar o diploma na secretaria da escola POLIMIG, 

mediante a sua assinatura no livro de registro. Os candidatos que residem fora da região 

metropolitana de Belo Horizonte, poderão solicitar a secretaria da escola POLIMIG o envio  

via correios, com AR- Aviso de Recebimento, mediante o pagamento de R$ 45,00  referente 

as despesas de postagem. 

 

 

 

 

mailto:ctp.certificacao@polimig.com.br
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14.1   Registro do Diploma 

 

Após a consolidação dos candidatos aprovados, a secretaria da Escola POLIMIG faz a 

escrituração e registros escolares da documentação. Após o recebimento do Diploma o 

próprio profissional aprovado deverá providenciar registro do Diploma no CFT – 

Conselho Federal dos Técnicos  através do site  https://www.cft.org.br/   enviando cópia 

do Diploma de Técnico, validado pela SISTEC e do Histórico Escolar, emitidos pela Escola 

POLIMIG.                             

 

Em 20 de Dezembro de 2018 entrou em vigor em todo território nacional, a Lei 13.639/2018 

que instituiu o CFT – Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Portanto a partir desta 

data todos os técnicos industriais deverão fazer o registro no CFT e não mais no CREA 

                                                                                                                                                                               

Entretanto, os técnicos em QUÌMICA continuarão fazer o registro no CRQ - Conselho 

Regional de Química   

 

CRQ-MG (31) 3279-9800 - crq@crqmg.org.br                                                                                                                        

Rua São Paulo, 409 16º andar – BH - MG -  CEP 30170902                               

 

OBS:  

a).Durante as provas teóricas e práticas, o candidato não poderá fazer nenhum tipo de 

consulta (livro, apostila, tabela, uso do celular, tablet, Iphone, perguntas técnicas ao professor 

aplicador, etc.) caso contrário, o candidato será desclassificado pela equipe técnica.  

 

Contudo, será permitido o uso de calculadora comum.  

 

b),Caso o candidato apresente alguma deficiência física temporária ou permanente, (visão, 

membros superiores ou membros inferiores) deverá apresentar no ato da matrícula um 

laudo médico, com especificação da deficiência com data recente, liberando o candidato para 

executar as Provas Práticas de Laboratório/oficina . 

 

c) O candidato inscrito que não comparecer na data e horário agendado para as provas será 

considerado desistente (sem direito a devolução da taxa).  
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d) Caso o candidato esteja de Licença médica ou Luto familiar no dia da prova, deverá 

avisar a Secretaria da POLIMIG, através do e-mail: ctp.certificacao@polimig.com.br e enviar 

até o 1º dia  .útil após a data da prova, a cópia do atestado médico ou certidão de óbito.  

Desta forma a documentação e a taxa de inscrição ficarão válidas para a próxima  data a 

ser agendada para a Prova.  

 

 

e).Não será aceito nenhum outro tipo de justificativa. (motivos de trabalho, atraso de avião, 

congestionamento de transito, etc.)  

Sendo que em hipótese alguma será devolvida a taxa de inscrição 

 

f) A POLIMIG não se responsabilizará pelo transporte, assim como pelo fornecimento de 

lanches para os candidatos nos dias das provas, contudo no local da prova haverá uma cantina 

para venda de água, café e lanches leves.  

 

g). Nos ambientes da prova de avaliação presencial, o candidato não poderá utilizar:  

Camiseta sem mangas, Boné, Chapéu, Chinelo, Sandálias, Tênis, Short, Bermudas , 

Calça com rasgado no joelho, Camisas de clubes de futebol ou similares 

 

h) A POLIMIG não fornecerá nenhum tipo de uniforme ou EPI para o candidato (camisas, 

calçado,,,de segurança, luvas, óculos de segurança, etc.) o candidato deverá levar caneta azul 

e calculadora 

     

i) Os candidatos de Química deverão levar consigo um jaleco branco para utilizar durante a 

Prova de Avaliação, Prática de Química Analítica no laboratório 

 

j) Somente os candidatos devidamente inscritos e funcionários da POLIMIG. Poderão ter 

acesso as,dependências da Escola POLIMIG, durante o horário de aplicação das provas.                                           

Portanto, acompanhantes, familiares ou colegas de trabalho não terão acesso as dependências 

da escola no período de realização das provas. 

 

k) Não será concedida aplicação de provas fora do horário ou data prevista neste Edital  
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15  CONDIÇÕES PARA APROVAÇÃO  

 

O candidato não poderá obter nota inferior a 60 % (sessenta por cento), em nenhuma das 

provas práticas de laboratório e também em cada um dos blocos de 10 questões da Prova 

Teórica.  

 

Para Aprovação o candidato deverá obter um aproveitamento percentual Média Final igual ou 

superior a 60% (sessenta por cento), ou seja, a média  das Provas Teóricas com as Provas 

Praticas.  

 

Ficará REPROVADO, o candidato que não obtiver o mínimo de 60% (sessenta por cento) 

em cada disciplina  

 

16  PROVA DE 2ª OPORTUNIDADE 

                                                                                                                                                                                              

O candidato que porventura, não for aprovado em até 03 (três) disciplinas desde que não 

obtenha nota zero em nenhuma delas, poderá realizar posteriormente uma Prova de 2ª 

Oportunidade. Neste caso a nova nota final máxima será de 60%  

 

Sendo que serão mantidas as notas obtidas nas provas  de  avaliação das disciplinas nas quais 

o candidato foi aprovado, isto é , a soma das notas anteriores com as notas da 2ª oportunidade 

deverá ser no mínimo de 60% 

 

Para fazer a prova de 2ª Oportunidade o candidato pagará uma taxa única, metade do valor  

da taxa normal. (R$ 445,00 (Quatrocentos e quarenta e cinco reais)  

 

17  APELAÇÃO / RECURSO 

 

Não será concedida revisão de provas , contudo  o candidato terá direito à apelação/recurso 

através do e-mail ctp.certificacao@polimig.com.br em até 05 (cinco) dias úteis, contados a 

partir da entrega dos resultados, no seguinte caso:  

 

 Questionamento dos resultados de qualquer etapa do processo da Certificação;  

 

mailto:ctp.certificacao@polimig.com.br
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Durante o período de apelação/recurso, caso o candidato solicite, a Escola POLIMIG, poderá 

disponibilizar os cadernos de Prova Teórica ou Prática para consulta do candidato, mediante 

acompanhamento da equipe técnica - pedagógica da escola . Em hipótese alguma os cadernos 

de Prova Teórica ou Prática, poderão ficar sob a guarda do candidato, ser reproduzido ou sair 

das dependências da Escola ou enviadas via e-mail  

 

A apelação deve ser registrada em formulário próprio, que será disponibilizado via e-mail, 

quando for o caso, pela Escola, e será analisada pela Equipe Técnico-pedagógica da POLIMIG  

 

O preenchimento do formulário “Registro de Apelação/Recurso” deverá ser feito pelo próprio 

candidato. O prazo para elaboração das respostas e seu envio ao reclamante é de 07 dias 

úteis, contados a partir do registro. 

Não serão aceitas as Apelações fora dos prazos citado acima.  

 

Antes do início das provas  será sugerido ao candidato preencher um  termo de autorização 

de uso de imagem, de eventuais fotos / captação de imagens a serem efetuadas durante o 

período,,  que ,o candidato estiver dentro da ,escola.  

 

18  DISCIPLINAS DAS HABILITAÇÕES TÉCNICAS  

 

.18.1  Habilitação Técnica de Nível Médio: TÉCNICO EM MECÂNICA  

 
Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais  

 
Descrição do Perfil Profissional 

Elabora projetos de produtos, ferramentas, controle de qualidade, controle de processos e 

manutenção relacionados à máquinas e equipamentos mecânicos. Planeja, aplica e controla  

procedimentos de instalação, de manutenção e inspeção mecânica de máquinas e 

equipamentos com acionamentos e comandos elétricos.. Opera equipamentos de usinagem. 

Aplica procedimentos de soldagem. Realiza interpretação de desenho técnico. Controla 

processos de fabricação. Aplica técnicas de medição e ensaios. Especifica materiais para 

construção mecânica. 

Fonte: Catálogo Nacional de Cursos Técnicos – 3ª Edição (MEC 2016) 
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18.1.1  DISCIPLINAS DA PROVA DE AVALIAÇÃO PARA TÉCNICO EM MECÂNICA 

 

 Metrologia  

 Controle da Qualidade 

 Desenho Técnico  

 Manutenção Mecânica (PRÁTICA) 

 Soldagem 

 Caldeiraria 

 Tratamentos Térmicos e Ensaios de Materiais 

 Hidráulica e Pneumática  

 Mecânica Técnica  

 Mecânica Aplicada 

 Processos de Fabricação  

 Usinagem 

 Projetos Mecânicos  

 Desenho CAD 

 Elementos de Máquinas  

 Máquinas Térmicas 

 Máquinas CNC 

 Comandos Elétricos 

 

18.2  Habilitação Técnica de Nível Médio: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA  

         Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais  

 

Descrição do Perfil Profissional  

Projeta, instala, opera e mantém elementos do sistema elétrico de potência. Elabora e 

desenvolve projetos de instalações elétricas industriais, prediais e residenciais e de 

infraestrutura para sistemas de telecomunicações em edificações. Planeja e executa instalação 

e manutenção de equipamentos e instalações elétricas. Aplica medidas para o uso eficiente da 

energia elétrica e de fontes energéticas alternativas. Executa a instalação e manutenção de 

iluminação e sinalização de segurança Projeta e instala sistemas de acionamentos elétricos e 

sistemas de automação industrial. Executa procedimentos de controle de qualidade e gestão. 

 Fonte: Catálogo Nacional de Cursos Técnicos – 3ª Edição (MEC- 2016) 
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18.2.1 DISCIPLINAS DA PROVA DE AVALIAÇÃO PARA TECNICO EM ELETROTÉCNICA 

 

 Eletricidade Básica 

 Eletricidade - Sistemas Trifásicos  

 Eletrônica Analógica 

 Eletrônica Digital e Potencial 

 Desenho Elétrico  

 Máquinas Elétricas – Transformadores 

 Mecânica Básica 

 Matemática Aplicada a Eletrotécnica 

 Máquinas Elétricas – Motores 

 Comandos Elétricos  

 Segurança em Eletricidade e NR-10   

 Projetos Elétricos  

 Instalações Elétricas (PRÁTICA) 

 Geração, Transmissão e Distribuição de Energia 

 Motores Monofásicos 

 Elementos de Automação  

 

 
 
18.3  Habilitação Técnica de Nível Médio: TÉCNICO EM QUÍMICA  
 

         Eixo Tecnológico: Produção Industrial (MEC 2016)  
 
 
Descrição do Perfil Profissional: 

Opera, controla e monitora processos industriais e laboratoriais. Avalia atividades. Controla a 

qualidade de matérias primas, insumos e produtos. Realiza amostragens, análises químicas, 

físico-químicas e microbiológicas. Desenvolve produtos e processos. Compra e estoca 

matérias-primas, insumos e produtos.      

Fonte: Catálogo Nacional de Cursos Técnicos – 3ª Edição (MEC 2016) 
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18.3.1  DISCIPLINAS DA PROVA DE AVALIAÇÃO PARA TECNICO EM QUÍMICA 

 

 Química Orgânica 

 Fisioquímica 

 Microbiologia  

 Técnicas de Amostragem 

 Processos Industriais 

 Operações Unitárias 

 Química Inorgânica 

 Química Analítica (Pratica em laboratório) 

 Corrosão 

 Mineralogia 

 Gestão da Qualidade 

 Segurança em Laboratórios 

 Resíduos Orgânicos e Inorgânicos 

 Tratamentos de Resíduos Orgânicos e Inorgânicos 

 

18.4  Habilitação Técnica de Nível Médio: TÉCNICO EM MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA 

         Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais  

 

Descrição do Perfil Profissional  

 

Realiza diagnóstico, elabora e executa planos de manutenção e instalações de equipamentos, 

dispositivos e acessórios em veículos automotivos. Avalia e busca melhorias quanto à emissão 

de gases poluentes e às condições gerais de funcionamento e segurança do veículo. Coordena 

e realiza os diversos tipos de manutenção de veículos e máquinas agrícolas. Controla o 

registro, seguro e documentação de veículos automotivos. Interpreta desenhos técnicos. Aplica 

técnicas de medição e ensaios 

  

Fonte: Catálogo Nacional de Cursos Técnicos – 3ª Edição (MEC 2016) 
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18.4.1  DISCIPLINAS DA PROVA DE AVALIAÇÃO PARA TECNICO  EM MANUTENÇÃO  

,,,,,,,,,,,,,AUTOMOTIVA 

 

 Motores de Combustão Interna 

 Eletricidade Automotiva 

 Eletrônica Teórica 

 Metrologia Dimensional  

 Desenho Técnico 

 Mecânica Automotiva 

 Sistemas Automotivos 

 Orçamento para Manutenção Automotiva 

 Inspeção Veicular (Pratica na Oficina) 

 Manutenção e Reparação Automotiva (Pratica na oficina) 

 Eletrônica Automotiva (Pratica na oficina) 

 Funilaria Automotiva 

 Elementos de Máquinas 

 Gestão da Qualidade  

 Processo de Fabricação Mecânica 
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ANEXO 1  
 

Portaria da SEE-MG- Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais de autorização para 

proceder a Certificação de Competências Profissionais.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLIMIG - Certificação Profissional –– EDITAL – 1º Semestre de  2020   

21 
 

 

ANEXO 2                            MODELOS DE DECLARAÇÂO 

                                                    

 

 

 

 

 

 

São Paulo, 07 de Janeiro de 2020 
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DECLARAÇÃO 

 
 
 

Declaramos para os devidos fins, que o Sr João da Silva, CPF nº xxxxxxxxx e RG nº xxxxxx 
prestou serviços para esta empresa no período de xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx, exercendo atividades 
de Inspetor de equipamentos, relacionadas diretamente com a área de Mecânica Industrial. 
 
 
 

São Paulo, 07 de Janeiro de 2020 
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DECLARAÇÃO 
 
 
 

Declaramos para os devidos fins, que o Sr João da Silva, CPF nº xxxxxxxxx e RG nº xxxxxx 
prestou serviços para esta empresa no período de xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx, exercendo atividades 
de Operador e Supervisor de Montagem todas relacionadas diretamente com a área de 
Mecânica industrial. 
 
 
 
 
São Paulo, 07 de Janeiro de 2020 

 
 

 

 

São Paulo, 01 de outubro de 2019 
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DECLARAÇÃO 

 
 
 

Declaramos para os devidos fins, que o Sr João da Silva, CPF nº xxxxxxxxx e RG nº xxxxxx 
prestou serviços para esta empresa no período de xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx, exercendo atividades 
de Laboratorista e Supervisor de laboratório, todas relacionadas diretamente com a área de 
Química 
 
 
 
São Paulo, 07 de Janeiro de 2020 
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DECLARAÇÃO 
 
 
 

Declaramos para os devidos fins, que o Sr João da Silva, CPF nº xxxxxxxxx e RG nº xxxxxx é 
funcionário desta empresa desde xx/xx/xxxx até a presente data, exercendo atividades de Auxiliar 
de laboratório relacionadas diretamente com a área de Química 
 
 
 
São Paulo, 07 de Janeiro de 2020 
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DECLARAÇÃO 

 
 
 

Declaramos para os devidos fins, que o Sr João da Silva, CPF nº xxxxxxxxx e RG nº xxxxxx 
prestou serviços para esta empresa no período de xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx, exercendo atividades 
de  Mecânico, relacionadas diretamente com a área de Manutenção Automotiva 
 
 
São Paulo, 07 de Janeiro de 2020 
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DECLARAÇÃO 

 
 
 

Declaramos para os devidos fins, que o Sr João da Silva, CPF nº xxxxxxxxx e RG nº xxxxxx é 
funcionário desta empresa desde xx/xx/xxxx até a presente data, exercendo atividades de   
supervisor de oficina, relacionadas diretamente com a área de Manutenção Automotiva 
 
 
 
São Paulo, 07 de Janeiro de 2020 
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ANEXO 3 
 

 
 
              Figura 01 – Avaliação Prática de Mecânica na oficina de manutenção 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,            (Imagem ilustrativa) 

 

                                                           

,,,,,,,,,,,,Figura  02 – Laboratório de Eletrotécnica (Para a Avaliação Prática) 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,     (Imagem ilustrativa) 
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Figura 03 – Avaliação Prática de Manutenção Automotiva 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(Imagem ilustrativa) 

 

                             Figura 04 – Aplicação da Prova teórica na sala de aula  

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(Imagem ilustrativa) 
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 Figura 05 – Laboratório de Química – Prova Pratica de Química Analítica  

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(Imagem ilustrativa) 
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ANEXO 4 
 
Local de realização das Provas presenciais de MECANICA, ELETROTECNICA, 

MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA.  

 

Rua  Gilberto Porto, 817 – (esquina com Rua Josué Meneses)  Bairro  Nova Gameleira - CEP 

30510.170 -,Belo Horizonte – tel: (31) 3372- 6482 
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As provas presenciais de QUÍMICA serão realizadas  em outra Escola da POLIMIG  

 
Rua Platina1407 – Calafate –  Belo Horizonte - Próximo a estação do Metrô Calafate 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 07 – Escola POLIMIG – Rua Platina 1407- Calafate 
 

 


