
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 

MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO 
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EDITAL DE SELEÇÃO 

  
EDITAL Nº 04/2018 

CURSO BÁSICO DE DESENVOLVIMENTO PARA WEB - Campus Palmares 

  
  

O Diretor Geral do Campus Palmares do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Pernambuco faz saber que se encontram abertas as inscrições para o Processo de 

Seleção de estudantes que queiram ingressar no Curso Básico de Desenvolvimento Para 

Web. O curso será ofertado nas instalações do Campus Palmares e será gratuito. 

 

1. DO PÚBLICO-ALVO 

 

Poderão participar do Processo de Seleção os(as) candidatos(as) que estão cursando ou 

concluíram o Ensino Médio ou ensino Técnico e possuam conhecimentos em Lógica de 

Programação. 

  

2. DAS VAGAS 

 

2.1. Serão oferecidas 35 vagas 

 
3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente nos dias 5 a 9 de março de 2018 através 

do link: https://goo.gl/forms/x2Ju7F346mjrqQa23 



 

3.2. Somente será efetuada uma inscrição por candidato(a). Caso ocorra mais de uma 

inscrição, será considerada a última. 

 

 

4. DA PROVA, DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS(AS) CANDIDATOS(AS) 
 

4.1. No dia 14 de março de 2018 os(as) candidatos(as) devem estar presentes no IFPE 
Campus Palmares para realizar uma prova escrita com duração máxima de 1:30 horas. 
4.2. A prova poderá ser realizada em um dos horarios seguintes: 09:00 horas ou 14:00 
horas. 
 
4.3. Os(as) candidatos(as) devem estar munidos de lápis, borracha, caneta e documento de 
identificação com foto para realizar a prova. 
 
4.4. Serão classificados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 6 na prova de 
seleção.  Se o número de classificados exceder ao de vagas, o critério de desempate será o 
da idade, ficando com a vaga o(a) candidato(a) que tiver a maior idade. 
 

4.5. Após o fechamento da turma, os demais inscritos ficarão na suplência, conforme a ordem 

de seleção, e serão chamados caso haja, nas duas primeiras semanas de aulas, desistência 

de algum (a) estudante selecionado(a). 

 

4.6 A Prova de seleção abordará os seguintes tópicos: 

 

1. Informática básica 

1.1. Dispositivos de entrada e saída 

1.2. Caracterizar os componentes de um computador 

1.3. Identificar a função dos dispositivos 

1.4. Classificar e conceituar os diferentes tipos de software. 

2. Lógica de programação básica 

2.1. Interpretar e resolver algoritmos simples utilizando portugol(português 

estruturado) ou python 

2.2. Interpretar a lógica computacional de um algoritmo existente 

2.3. Programar estruturas de dados básicas, comandos e operações 



2.4. Estrturas de decisão  

2.5. Laços de repetição 

 

 

5. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 

5.1  O resultado do Processo Seletivo, será divulgado no mural de avisos do IFPE, no sítio 

do IFPE (www.ifpe.edu.br) e através das páginas do campus nas redes sociais, no dia 16 de 

março de 2018. 

 

5.2  Divulgado o resultado do Processo Seletivo, caberá recurso no prazo de 01 (um) dia útil, 

a ser dirigido à equipe de realização do Curso de Extensão do IFPE Campus Palmares, que 

decidirá de forma definitiva. 

 

5.3 Os recursos serão submetidos através de formulário eletrônico disponívem em: 

https://goo.gl/forms/6eTcARSYiq1tLxWh1 

 

 

 

6. DA MATRÍCULA DOS CANDIDATOS 
 
6.1 A matrícula dos(as) candidatos(as) classificados(as) para o Curso Básico de 

Desenvolvimento Para Web acontecerá no período de 26 a 28 de março de 2018, no IFPE 

Campus Palmares, das 08h às 11h e das 14h às 17h. No ato da matrícula, o(a) candidato(a) 

deverá apresentar o seguinte documento: 

 

• Foto 3x4 

• Original e cópia do documento de identificação: RG ou certidão de nascimento; 

• Original e cópia do CPF 

• Comprovante de residência 

• Histórico Escolar do Ensino Médio ou Técnico.  

 

7. DAS AULAS 
 

7.1. As aulas ocorrerão semanalmente, às quartas-feiras das 17h às 20:30. 



 

7.2. Os estudantes deverão alcançar, no mínimo, 70% de aproveitamento nas avaliações 

realizadas, além de observarem o critério de frequência (75%, no mínimo) para aprovação. 

 

7.3 . Apenas os estudantes aprovados receberão certificação. 

 

8. DOS REMANEJAMENTOS 

 

Caso ocorra desistência ou desligamento, poderá ser remanejado(a) o(a) candidato(a) que 

estiver na lista de espera, rigorosamente de acordo com a ordem de classificação. 

 

9. DO DESLIGAMENTO 

 

Durante o curso, será avaliado o nível de interesse dos(as) estudantes, podendo ser 

desligados(as) aqueles(as) que não apresentem grau de interesse compatível com os 

objetivos de cada curso. 

 

Os critérios utilizados para avaliar o grau de interesse dos estudantes serão a assiduidade, a 

participação e o compromisso nas aulas. 

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Os casos omissos serão resolvidos, em última instância, pela Diretoria de Ensino e/ou pela 

Direção Geral do Campus Palmares. 

 

 

 

Palmares,  01 de março de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretor Geral do Campus Palmares 
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Cronograma da Seleção 

 

Evento Data Local 

Divulgação Edital 02/03/18 Sítio do IFPE e Redes Sociais 

Inscrições 05/02/2018 a 
09/03/2018 

Através do link: 
https://goo.gl/forms/x2Ju7F346mjrqQa23 

Prova Escrita 14/03/2018 Campus Palmares 

Divulgação do 
Resultado 

16/03/2018 Sítio do IFPE e Redes Sociais 

Interposição de 
recursos 

19/03/2018 de 8h às 
11h 

Através de formulário eletrônico: 
https://goo.gl/forms/6eTcARSYiq1tLxWh1 

Resultado da 
interposição de 
recursos 

22/03/2018 às 17h Sítio do IFPE e Redes Sociais 

Matrícula 26/03/2018 a 
28/03/2018 de 8h às 
11h e das 14h às 17h 

Campus Palmares 

Início das aulas 04/04/2018 às 17h Campus Palmares 

 


