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CURSO DE CROCHÊ 

 

APRESENTAÇÃO: 

 
Estas informações têm o objetivo de orientá-lo sobre o processo de Seleção para 

ingresso no Curso de Crochê do Centro Regional de Artesanato Maria dos Anjos 

Macedo – CRAMAM. 

Solicitamos aos nossos candidatos que, antes de efetuar sua inscrição, leiam 

atentamente as informações deste documento e seu Anexo, para certificar-se de que 

preencham todos os requisitos exigidos para a participação deste Processo Seletivo.  

Abertura de 09 a 16 de novembro. Sendo a classificação em ordem de inscrição 

seguindo: dia, horas, minutos e segundos. 

 

E será selecionado do 1º (primeiro) ao 10º (décimo) inscritos, para o Curso de Crochê. 

 

Em caso de sintomas de COVID o aluno deverá imediatamente informar ao 

responsável pelo curso para que o mesmo o oriente sobre as devidas 

providencias.  

 

Sendo que durante o curso estaremos seguindo os protocolos de orientação do comitê 

local do COVID 19. 

 

 

PROCESSO SELETIVO: 

 
O processo para a efetivação da candidatura, para o curso de Crochê, será feito online, 

em virtude do momento de pandemia, da COVID 19, conforme o Decreto Municipal nº 

6.250 de 22 de abril de 2020 que, “Declara estado de calamidade pública no município 

de Sete Lagoas em decorrência da pandemia do novo Coronavírus – Covid-19”. 

 

 

https://www.google.com/search?q=cramam+sete+lagoas+telefone&source=hp&ei=D5lfYfGqAsaUxc8PhsyRkAg&iflsig=ALs-wAMAAAAAYV-nH9VirUywG6GEvsAjVg0O0O4GBY2j&oq=cramam+sete+lagoas+telefone&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYATIOCC4QgAQQxwEQrwEQkwIyBQgAEIAEMgYIABAKEB4yBAgAEB4yBggAEAoQHjIICAAQBRAKEB4yAggmOgoIABDqAhC0AhBDOhAILhDHARCjAhDqAhC0AhBDOhAILhDHARCvARDqAhC0AhBDOgoILhDqAhC0AhBDOggIABCABBCxAzoLCAAQgAQQsQMQgwE6CAguEIAEELEDOgoILhDHARCvARBDOhEILhCABBCxAxCDARDHARCjAjoOCC4QgAQQsQMQxwEQowI6CwguEIAEEMcBENEDOgsILhCABBCxAxCDAToRCC4QgAQQsQMQxwEQowIQkwI6DgguEIAEELEDEMcBENEDOggILhCxAxCDAToECAAQAzoLCC4QgAQQsQMQkwI6DgguEIAEELEDEMcBEK8BOg4ILhCABBCxAxCDARCTAjoHCC4QsQMQCjoFCC4QgAQ6BwgAELEDEAo6CwguEIAEEMcBEK8BOgcIABCABBAKUKMQWLU1YIBIaANwAHgAgAHYAYgB5gySAQUwLjIuNpgBAKABAbABCg&sclient=gws-wiz
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O Presidente da FUMEP e o Diretor do CRAMAM, tornam público, para conhecimento 

dos interessados, que o período de inscrição para o Processo de Seleção para o Curso 

de Crochê, estará aberto no período abaixo e que estará condicionada o número de 

vagas disponibilizadas: 

 

a) 10 (dez) vagas; 

b) Início das Inscrições:  09/11/2021 (12h00 – Horário de Brasília) 

    Termino das Inscrições: 16/11/2021 (23h59 – Horário de Brasília) 

c) Podendo ser encerrado antes, caso o número de vagas disponibilizadas seja 

completado antes do termo final. 

 

 

Curso 
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Início do 
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No Curso de Crochê, você 

aprenderá os pontos básicos do 

crochê, sabendo fazer a escolha 
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e 
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(logo após 

a 

matrícula) 

às 

10h00 

18/11/2021 
10 

Aprendizes 

 

01. Inscrição: 

 

01.1) Período de Inscrição:  Início das Inscrições:  09/11/2021 (12h00 – Horário de Brasília) 

Termino das Inscrições:16/11/2021 (23h59 – Horário de 

Brasília) 

 

01.2) O Processo Seletivo que originalmente, era exclusivamente, de forma presencial, será 

aplicado da seguinte forma: 

a) Inscrição on-line: 

http://fumeponline.setelagoas.mg.gov.br/cramam 

Instagram do CRAMAM: @cramamfumep7l 

https://www.google.com/search?q=cramam+sete+lagoas+telefone&source=hp&ei=D5lfYfGqAsaUxc8PhsyRkAg&iflsig=ALs-wAMAAAAAYV-nH9VirUywG6GEvsAjVg0O0O4GBY2j&oq=cramam+sete+lagoas+telefone&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYATIOCC4QgAQQxwEQrwEQkwIyBQgAEIAEMgYIABAKEB4yBAgAEB4yBggAEAoQHjIICAAQBRAKEB4yAggmOgoIABDqAhC0AhBDOhAILhDHARCjAhDqAhC0AhBDOhAILhDHARCvARDqAhC0AhBDOgoILhDqAhC0AhBDOggIABCABBCxAzoLCAAQgAQQsQMQgwE6CAguEIAEELEDOgoILhDHARCvARBDOhEILhCABBCxAxCDARDHARCjAjoOCC4QgAQQsQMQxwEQowI6CwguEIAEEMcBENEDOgsILhCABBCxAxCDAToRCC4QgAQQsQMQxwEQowIQkwI6DgguEIAEELEDEMcBENEDOggILhCxAxCDAToECAAQAzoLCC4QgAQQsQMQkwI6DgguEIAEELEDEMcBEK8BOg4ILhCABBCxAxCDARCTAjoHCC4QsQMQCjoFCC4QgAQ6BwgAELEDEAo6CwguEIAEEMcBEK8BOgcIABCABBAKUKMQWLU1YIBIaANwAHgAgAHYAYgB5gySAQUwLjIuNpgBAKABAbABCg&sclient=gws-wiz
http://fumeponline.setelagoas.mg.gov.br/cramam
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a.1) O CRAMAM, irá disponibilizar um atendimento para ajudar ou fazer a 

inscrição, com o horário agendado e seguindo todas a recomendações, para 

o enfrentamento do novo Coronavírus – Covid-19. Para mais informações, 

entre em contato: 

 

Fone:  31) 3776–9171 

Horário:  07h00 às 17h00 

 

b)  O processo para o Curso de Crochê, será de caráter “classificatório”, uma vez que 

preenchido o número de vagas disponibilizadas o período de inscrição encerrará de 

forma automática; 

 

c) Serão classificados:  

os 10 (dez) primeiros candidatos. 

 

d) Em caso de empate quando da inscrição, será observado o critério cronológico iniciando 

por hora, seguido por minuto e segundo, sendo disponibilizada a vaga aquele que 

primeiro realizar a inscrição. 

 

e) Realização de matrícula, mediante a classificação neste Processo Seletivo e 

comprovação de demais requisitos por meio de todos os documentos requeridos. 

 

Resultado do Processo:       17/Novembro/2021 

 

O Resultado será disponibilizado:    http://fumeponline.setelagoas.mg.gov.br/cramam 

    cramamfumep7l (Instagram) 

    Fixado na Portaria do CRAMAM 

(a partir das 12h00). 

 

 

02. Sobre o Curso: 

 

Duração:    72 horas 

Dias de Aula:    Terça-feira e Quinta-feira 

Início:  18/Novembro/2021 

 

https://www.google.com/search?q=cramam+sete+lagoas+telefone&source=hp&ei=D5lfYfGqAsaUxc8PhsyRkAg&iflsig=ALs-wAMAAAAAYV-nH9VirUywG6GEvsAjVg0O0O4GBY2j&oq=cramam+sete+lagoas+telefone&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYATIOCC4QgAQQxwEQrwEQkwIyBQgAEIAEMgYIABAKEB4yBAgAEB4yBggAEAoQHjIICAAQBRAKEB4yAggmOgoIABDqAhC0AhBDOhAILhDHARCjAhDqAhC0AhBDOhAILhDHARCvARDqAhC0AhBDOgoILhDqAhC0AhBDOggIABCABBCxAzoLCAAQgAQQsQMQgwE6CAguEIAEELEDOgoILhDHARCvARBDOhEILhCABBCxAxCDARDHARCjAjoOCC4QgAQQsQMQxwEQowI6CwguEIAEEMcBENEDOgsILhCABBCxAxCDAToRCC4QgAQQsQMQxwEQowIQkwI6DgguEIAEELEDEMcBENEDOggILhCxAxCDAToECAAQAzoLCC4QgAQQsQMQkwI6DgguEIAEELEDEMcBEK8BOg4ILhCABBCxAxCDARCTAjoHCC4QsQMQCjoFCC4QgAQ6BwgAELEDEAo6CwguEIAEEMcBEK8BOgcIABCABBAKUKMQWLU1YIBIaANwAHgAgAHYAYgB5gySAQUwLjIuNpgBAKABAbABCg&sclient=gws-wiz
http://fumeponline.setelagoas.mg.gov.br/cramam
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Horário de Aula:   08h00 às 11h00 

Apostila:    Gratuita 

Material do aluno: O material para as aulas práticas será adquirido pelo aprendiz 

que deverá levá-lo até o 3º dia do curso. 

Local:     CRAMAM – Endereço: Rua das Dálias, nº 483 – Montreal 

Telefone:     31) 3776 – 9171 

 

 

 

03. Pré-requisitos para efetivar a matrícula: 

 

03.1) Idade mínima: 18 anos (completos até dia 18/11/2021); 

 

03.2) Documentos obrigatórios para fazer inscrição: 

a) Escolaridade: Ensino Fundamental I completo (original e cópia): 

▪ Comprovante de Escolaridade (a declaração comprovando a escolaridade, 

tem validade de 30 dias); 

b) CPF (original e cópia); 

c) Identidade (original e cópia); 

d) Comprovante de Endereço (original e cópia); 

e) Comprovante de Vacinação (novo Coronavírus – Covid-19 – original e cópia). 

f) Matrícula para terceiros, somente com declaração. 

 

03.3) A matrícula só será efetivada, se todos os pré-requisitos acima citados forem cumpridos no 

ato da matrícula, caso contrário o candidato será desclassificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=cramam+sete+lagoas+telefone&source=hp&ei=D5lfYfGqAsaUxc8PhsyRkAg&iflsig=ALs-wAMAAAAAYV-nH9VirUywG6GEvsAjVg0O0O4GBY2j&oq=cramam+sete+lagoas+telefone&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYATIOCC4QgAQQxwEQrwEQkwIyBQgAEIAEMgYIABAKEB4yBAgAEB4yBggAEAoQHjIICAAQBRAKEB4yAggmOgoIABDqAhC0AhBDOhAILhDHARCjAhDqAhC0AhBDOhAILhDHARCvARDqAhC0AhBDOgoILhDqAhC0AhBDOggIABCABBCxAzoLCAAQgAQQsQMQgwE6CAguEIAEELEDOgoILhDHARCvARBDOhEILhCABBCxAxCDARDHARCjAjoOCC4QgAQQsQMQxwEQowI6CwguEIAEEMcBENEDOgsILhCABBCxAxCDAToRCC4QgAQQsQMQxwEQowIQkwI6DgguEIAEELEDEMcBENEDOggILhCxAxCDAToECAAQAzoLCC4QgAQQsQMQkwI6DgguEIAEELEDEMcBEK8BOg4ILhCABBCxAxCDARCTAjoHCC4QsQMQCjoFCC4QgAQ6BwgAELEDEAo6CwguEIAEEMcBEK8BOgcIABCABBAKUKMQWLU1YIBIaANwAHgAgAHYAYgB5gySAQUwLjIuNpgBAKABAbABCg&sclient=gws-wiz
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ANEXO 

 

O material para as aulas práticas será adquirido pelo aprendiz e de total responsabilidade do mesmo. 

 

Segue a Relação dos itens: 

 

➢ Cone Barbante nº6; 

➢ Agulha 3 ½ de crochê. 

https://www.google.com/search?q=cramam+sete+lagoas+telefone&source=hp&ei=D5lfYfGqAsaUxc8PhsyRkAg&iflsig=ALs-wAMAAAAAYV-nH9VirUywG6GEvsAjVg0O0O4GBY2j&oq=cramam+sete+lagoas+telefone&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYATIOCC4QgAQQxwEQrwEQkwIyBQgAEIAEMgYIABAKEB4yBAgAEB4yBggAEAoQHjIICAAQBRAKEB4yAggmOgoIABDqAhC0AhBDOhAILhDHARCjAhDqAhC0AhBDOhAILhDHARCvARDqAhC0AhBDOgoILhDqAhC0AhBDOggIABCABBCxAzoLCAAQgAQQsQMQgwE6CAguEIAEELEDOgoILhDHARCvARBDOhEILhCABBCxAxCDARDHARCjAjoOCC4QgAQQsQMQxwEQowI6CwguEIAEEMcBENEDOgsILhCABBCxAxCDAToRCC4QgAQQsQMQxwEQowIQkwI6DgguEIAEELEDEMcBENEDOggILhCxAxCDAToECAAQAzoLCC4QgAQQsQMQkwI6DgguEIAEELEDEMcBEK8BOg4ILhCABBCxAxCDARCTAjoHCC4QsQMQCjoFCC4QgAQ6BwgAELEDEAo6CwguEIAEEMcBEK8BOgcIABCABBAKUKMQWLU1YIBIaANwAHgAgAHYAYgB5gySAQUwLjIuNpgBAKABAbABCg&sclient=gws-wiz

