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EDITAL N.º 06/2018
CURSO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA PARA INICIANTES (A1)
O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Pernambuco – IFPE – Campus Afogados da Ingazeira, através do Departamento de
Ensino (DEN) e do Centro de Libras e Línguas Estrangeiras (CELLE) do referido campus
comunica aos interessados que se encontram abertas as inscrições para o processo de
seleção de estudantes aos Cursos de “INGLÊS PARA INICIANTES (ENGLISH FOR
BEGINNERS – A1) – DUAS(2) TURMAS À TARDE”, “ESPANHOL PARA INICIANTES
(ESPAÑOL PARA INICIANTES – A1) – 1 TURMA À TARDE”
1. DAS INSCRIÇÕES
1.1.
As inscrições serão realizadas no período 09 a 16 de março de 2018 de forma
eletrônica
através
da
página
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGkhx1PuEqEitCTt2JnGNIcy4ZOVEAlmYK
gA5_8bQp7dFVJQ/viewform?usp=sf_link; ou através da entrega do formulário de

1.2.

1.3.
1.4.

inscrição, devidamente preenchido, no registro acadêmico do campus Afogados
nos horários 08:00 às 12:00, 13:00 às 17:00 e 18:00 às 22:00.
Somente será efetuada uma inscrição por candidato para apenas 1 único idioma e
turma. Caso ocorra mais de uma inscrição, o candidato será automaticamente
desclassificado.
O preenchimento da ficha de inscrição é de inteira responsabilidade do candidato.
As Informações que não forem devidamente comprovadas pelo candidato no
momento de sua matrícula implicarão em sua automática desclassificação.

2. PÚBLICO ALVO
Servidores e Estudantes do IFPE - Campus Afogados da Ingazeira
3. DAS VAGAS
3.1.
Serão oferecidas 20 vagas por turma distribuídas entre as seguintes modalidades:
10 vagas destinadas a discentes;
4 vagas para servidores docentes;
4 vagas para servidores administrativos e
2 vagas para colaboradores (SERVAL/ GUARDSECURE/SERVITE)

Faltando estudantes para completar as vagas de cada uma das modalidades

3.2.

3.3.

anteriormente descritas, as vagas remanescentes serão ocupadas por estudantes
classificados de quaisquer modalidades obedecendo a seguinte ordem:
1º Discentes
2º Servidores administrativos
3º Servidores docentes
4º Colaboradores
Em caso de empate na média final, o critério de desempate será por meio de
sorteio.

4. DO PROCESSO SELETIVO
4.1. A aplicação da prova de seleção ocorrerá no dia 19 de março de 2018 às 18h no
IFPE- Campus Afogados da Ingazeira, conforme listagem de inscritos previamente
afixada.
4.1.1.
A prova de seleção será aplicada apenas para os discentes.
4.1.2.
A seleção dos servidores dar-se-á através de sorteio.
4.2. Para as turmas de INGLÊS PARA INICIANTES (ENGLISH FOR BEGINNERS –
A1)
4.2.1. A seleção dos candidatos dar-se-á através de um teste com 10 questões de
gramática/vocabulário da língua portuguesa e inglesa.
4.3. Para as turmas de ESPANHOL PARA INICIANTES (ESPAÑOL PARA
INICIANTES – A1)
4.3.1. A seleção dos candidatos dar-se-á através de um teste com 10 questões de
gramática/vocabulário da língua portuguesa e espanhola.
5. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
5.1.
A Coordenação do CELLE divulgará o Resultado do Processo Seletivo no dia 21
de março de 2018, afixando listagem dos classificados nos murais do Campus
Afogados da Ingazeira, na página do site Campus Afogados da Ingazeira:
http://www.ifpe.edu.br/campus/afogados
6. DAS MATRÍCULAS
6.1.
As matrículas dos candidatos selecionados ocorrerão nos dias 22 e 23 de março
de 2018, mediante confirmação de inscrição por meio de assinatura em ata no
IFPE Campus Afogados da Ingazeira.
6.2.

6.3.

No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar documentos que comprovem
as informações prestadas no momento da inscrição, de acordo com o estabelecido
neste Edital.
Caso não comprove as informações prestadas no ato da inscrição, o candidato
estará eliminado do processo seletivo.

6.4.

O candidato que não comparecer à matrícula, no dia e horário determinado, será
considerado desistente.

7. DOS REMANEJAMENTOS
7.1.
O primeiro remanejamento será realizado com base na eliminação dos candidatos
que não realizarem a matrícula.
7.2.
A divulgação dos estudantes remanejados será realizada nos dias 26 e 27 de
março de 2018 no site do IFPE Campus Afogados da Ingazeira –
7.3.
7.4.

7.5.

http://www.ifpe.edu.br/campus/afogados.
A matrícula dos alunos remanejados ocorrerá no dia 28 de março de 2018.
Caso ocorra desistência ou desligamento, poderá ser remanejado candidato da
lista de espera, rigorosamente na ordem de classificação até o dia 29 de março de
2018.
Os candidatos remanejados e convocados que não comparecerem na data, local e
horário determinados para efetuar a matrícula serão considerados desistentes e
perderão o direito à vaga.

8. DAS AULAS
8.1.
As aulas ocorrerão semanalmente na sala do CELLE do Campus Afogados da
8.2.

Ingazeira.
O início das aulas está previsto para o dia 03 de Abril de 2018.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1.
Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do CELLE, em última
instância, pelo Departamento de Ensino e/ou pela Direção Geral do Campus
Afogados da Ingazeira.
Afogados da Ingazeira, 08 de março de 2018.
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ANEXO 01- CRONOGRAMA DA SELEÇÃO

EVENTOS

DATA

Divulgação

08 a 16 de março de 2018

Período de inscrição

09 a 16 de fevereiro de 2018

Realização da prova de seleção

19 de março de 2018

Resultado

21 de março de 2018

Período de confirmação de
matrícula

22 e 23 de março de 2018

1º remanejamento

26 e 27 de março de 2018

Matrícula do 1º remanejamento

28 de março de 2018

Último remanejamento/matrícula

29 de março de 2018

Início das aulas

03 de Abril de 2018
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ANEXO 02 – FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE LÍNGUA
ESTRANGEIRA NO CELLE-IFPE-AFOGADOS DA INGAZEIRA
DADOS PESSOAIS
NOME: _________________________________________________
SEXO: F ( ) M ( )
DATA DE NASCIMENTO: ____ /____/________
RG:____________________________CPF:_______________________
ENDEREÇO:________________________________________________
CIDADE:___________________ UF: ____
FONE: ( ) ______________ CELULAR: ( ) _____________________
E-MAIL ____________________________________________________
DADOS ESCOLARES/SITUAÇÃO ESCOLAR:
(__) CURSA O ENSINO MÉDIO INTEGRADO
(__) CURSO O ENSINO SUBSEQUENTE
(__) SERVIDOR ADMINISTRATIVO DO IFPE –CAMPUS AFOGADOS
(__) SERVIDOR DOCENTE DO IFPE – CAMPUS AFOGADOS
CURSO PRETENDIDO
( ) INGLÊS
( ) ESPANHOL

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
1.
2.
3.

Ao efetuar a matrícula, o estudante:
Assume o compromisso de cumprir a programação do curso, acatar as normas disciplinares estabelecidas no
Regimento interno do IFPE e nas demais legislações de ensino, respeitar as normas de frequência e avaliação
do curso, bem como as orientações do coordenador do mesmo;
Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que vier causar aos bens patrimoniais do IFPE,
arcando, portanto, com o seu ressarcimento ou reposição;
Está ciente de que as faltas não justificadas durante duas semanas caracterizará a desistência do curso.

Afogados da Ingazeira, ______ de ________________ de 2018.

___________________________________
Assinatura do Estudante (ou responsável)

