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PROCESS()SELETI VO.PARA ESTUDANTES bocuksO. ESPECIALLZAÇÃOEM
EDUCAÇÃO DO CAMP:O.DO. CAb/PVS.APOGADOS DA.INGAZEIRA

•

A REITORA DO INSTITU.TO FEDERALDE EDUCAÇÃO, CltNCIA E TECNOLOGIA
DE PERNAMBUCO — IFRE, em .conformidade com 'a Lei no. 11.892, de 29/1 2/2008, publicada
no.D:O.U. de 30/12/2008, seção 1, páginas I a 3, nomeada pelo Decreto de 12/04/2016, publicado
.no D.O.0 de 13/04/20.16, seção 2, Nigina 1 no.uso de sums atribuições legais e estatutárias, torna
pública a abertura das inscrições para seleçAo de candidatos(as) para preenchimento das
vagas do curso d.e Especialização em Educação do Campo, aprovado pela Resolução
CONSUPp° 29 de 29 de abril 2019; nos termos.clefinidos no presente Edital.
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2. DO CURSO E LOCAL DAS AULAS
0 .Curso de Especi.aliza.cão ern Educação do Campo e oferecido -gratuitamente no
Campus Afogados da Tngazeira. O curso possui duracão de 1.8 (dezoito) meses e carga horária de
390 (trezentos e noventa) horas, que incluein cumprimento de componentes curriculares
obrigatóriose elaboração.de Trabalho de Concluso de Curso (TCC). As aulas.serão presenciais.
realizadas nas sextas, no horário das 19h00min As. 22h .e nos sábados das•81100m in As 171100min,
corn intervalo de 1h para o almoço. Eventualmente; poclerão ocorrer aulas de reposição e/ou.
-antecipaçãO durante quaisquer dias da semaha, desde que em comum acordo •entre docentes
estudantes, corna chancela da coordenação clo curso.
2.7.
0 Objetivo do curse') 6 habilitar profiasionais, • graduados ern .quaisquer Areas do
conhec
- imentd; intevessados/envolvidos.com asidinfityt ba§ da Educação do Campo formal (ofertada
pelos estabelecinientos de'ensino reConhccidos).ou informal (ofertada no dia-a-dia das ONGs,
Associações Rurais: Igrejas, etc.) para o desenvolviinento das capacidades teorico-práticas
exigidas pela.realidlie do Campo.
2.3.
0 pb1ico-alvoo Curso-de.Especialização em Ecluacão doCampo são pro fissionais,com
formação de nível superior ea quaisquer Areas do conhechnento interessados/envolvidos com as
dinâmicas da Educação formal (ofertada pelbs estabelecimento de, easino. reconhecidos) ou
informal (ofertada no dia a dip. das ONG's, associações rurais, 'igrejas, etc.). Todavia, o curso
tambeni se destinai* a interessados(as) ern entender a dinâmica do , Campos de forma
mUltidisciPlinar oportunizandob desenvOlVimento.depesqinsa na Area da Educação com En fase
no Campo.
7.4.
0 Projeto Pedagógico do. Curso (PPC), no.qual •o(a) estudante poderffencontrar a grade
curricular, o corpo docente do curso; as ementas das disciplinas, entre outros, pode ser visualizado
no seguinte endereço eletrônico hups://portal.ifotedu.br/clinpus/afoudos/cursOs.por meio do
link Especialização em Educação do Campo.
0 Campus Afogados da Ingazeira do IFPE está .10calizaclo na Rua Edson Barbosa de
Araújo, sin, Bairro Mano:elaValaciares, Afogados da Ingazeira — PE— CEP: 56800-000.
•

• 3,

. DAS 'CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Poderão participar desta seleção- os(as) portadores(as) de diploma de curso superior,
reconhecido .pelo Ministério da Educação, conforme -está exposto no subitem 2.3. Os(As)
estudantes matriculados em outros cursos de pós-graduação do IFPE no poderão participar
da seleção descrita neste edital, pois em caso de aprovação, não ó permitido vínculos
sirnultâneos entre cursos de mesmo nivelna mesma instituição.
4.

INSCRIÇÃO

A inserição sera realizada no período de. 22/47/19 a 29/07/.19. Para realizar a
inscrição, o(a) candidato(a) deverá se dirigir
COORDENAÇÃO DE REGISTRO
ACADÉMICO DO CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEI.R.A. de segunda,feira a sexta-feira
no horario das 08h30min is 1111.00nrin,. das 1.31130min as I-61130min e das 181130min as
211100min. A inscrição somente semi realizada de formapresencial ou por meio de procurador
munido da devida procuração registrada em cartório.
42.
Os(As) candidatos(as), no ato da inscrição -presencial. deverãoapresentatientregar
• os seguintes documentos.(nesta Ordeal):
.a)
ficha de inscrição devidaniente preenchida, impresso e assinada; conforme .modelo
estabelecido-no. ANEX.01 deste Edital.
.
•
b), .
copias do RG e CPF ou da Carteira Nacionalde Habilitação (CNH). autenticadas
por cartório. 0(A). candidato(a) também tem a opção de apresentar os documentos oriainais
no ato da inscrição e estes serem autenticados por servidor(a) público federal do IFPE
Campus
Afogados da Ingazeira, identificado(o) por carimbo próprio, incluindo o none e a Matricula do
SIAPE.
C) .
01 (urna) .foto 3 x 4.recente e colada na ficha de inscrição;
cl)
'comprovante de residência emitido ha no máximo -6 ineses da data do ato da
inscrição.
e)
Cópias. do Diploma ou Certificado . de Conclusão • de curso de gratitiaçãO.
autenticadas ern -Cartório. 0(A) candidatO(a). também tem a opção • de apresentar os.
documentos originais. no ato da inscrição e estes serem autentioadospor servidor(a) • público
Federal do .IFPE Campus Afogados da Ingazeira, identificado(a) par' carimbo próprio,
incluindo o nome e a matricula do SIAPE.
Cópia do Histórico Escolar do curso de graduação atitenticada por Cartório. 0(A)
candidato(a) também tem a opção de apresentar os documentos originalS•no.ató da inscrição
e estes serem autalcados por servidor(a) público federal do IFPE C'ampus
Afo,gatlos da
Ingazeira, identificado(a) por carimbo proprio, inCluindo o nome e .a.matricula d.o.SIAPE,
g)
• Curriculo•Lattes do ChIPQ (http\Clattes.enpq..brVatualizado há no •máximo 6 meses •
.e impress° a partir:da referida plataforma;
11) •
Comprovações a .s.erern" ponttiadaS. .de acMdo -com o ANEXO ti - Tabela. du
Critérios de Avaliação Curricular, conforme,doctimentação.definida no.item .6 deste
4.3.
No ato: da entrega dos documentos o(a) servidor(a) responsável, por
receb6-1os
conferirá junto a0(à) Candidato(a) .ou seu(ua).-prOcurador(a) cada item; .sendo Igrminantemente
.
proibida a inclusão de documentos não constantes Io -tópico 4.2 ou a •entrega •de
documento
. especifico em momento posterior.
4A. . .
Os documentos indicados no subitem 42 deste edital defe.r.ão .ser:
entregues
pessoalmente, ou.por pessoa habilitada comprocur4Ao.p4bliba, em :pasta tip -) classificador
ou
encadernados te.nde..como folha-de rosto a Fiala de inscrição do candidato,
•4,1,

4.5.
São de inteira e exc 1uSi v-aresponsa bi1idade do(a) can d iclato(a)O preenchimento do
formulário de inscrição, as informações e-_a documentação por ele(a)' fornecidas two a
inscrição, as quais não poderão ser alterada ou complementadas, em nenhuma hipótese ou a
qualquer título.
4.6.
Após o recebimento ..da documentação exigida (subiteni 4.2), nenhum outro
documento poderá ser a ele. adicionado ou substituído posteriormente, devendo o mesm o ser,
.no momento da inscrição, -.0orservidor(a) público federal identificado(a) por carimbo próprio,
incluindo O nome e a matricula do-.SIAPE.
4.7.
Informações erradas-ou imprecisas .no currículo ou documentação de comprovação não
apresentada conforme'solicitada, podem levar a' não contabililação •dos pontos na. analise do
currículo MI à eliminação do(a) candidato(a).-_
4.8.
Documentos não requeridos são aqueles não listados no subitem 4.2 deste Edital e ficam
terminantemente proibidos de serem entreguesno ato da inscrição.
4.9.
As divulgações relativas ao Pr6cesso• SeleUyO -estarão disporiíveis no Campus
Afogados da ingazeira ou .-por meio do .Sitio hitp://portal4e,edu.bricampus/afogarlos, como
forma de facilitar . o acesso As informações, o que não .desobriga os(as) candidatos(as)
inscritos(as) do dever de observarem, regras e, comunicações constantes no edit& publicado.
4.10.
:A penas sera permitida O [(uma) inscriçãoporcandidato(a).
•5.

VAGAS

5.1.

QUADRO• DEMOSTRATIVO DE VAGAS
Corso

-Especialização em Educação do
Campo

Quantitative de Vogas
VCG
19

-r

13CD
04

02

•Total
Vasas
25

* Vazas para concorrencia geral; ** vagas para pretos, pardose indígenas; *** Vagas para pessoas
corn deficidncia.
5.2.
Consideraisl, se negros(as), incluindo.pretos(as) e pardos(as), e indígenas, para os 'fins
deite edi l, Os(as)'. candidatos.(as).que assim se'atitodeelaram em forniul io de autodeclaragão
(Anexo
preenchido no ato da..-inserieão-no.processb`seletivo, conforme os quesitos cor,
raça e etnia ui tizads polo Instituto Brasileirb.de Geografia e Estatística ([13G).
5.3.
No caso dos(as)' candidatos(aS) porn deficiênCia, estes(as) deverão comprovar .sua
condição por meio de laudo médico que ateste o grau e. espécie de. deficiência, nos termo § da
Lei n° 7.853/89, regulamentada pelo Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro de 1.999. 0
referido
laudo deverá ser entregue em anexo'à ficlia de inscriçãOdo candidato..
5.4.
No caso de candidatós(as) indígenas, é necessário que o(a).candidató(a) apresente a
cópia do Registro AdMinistrativo de Nascimento de Indígenas (RAM) ou declaração de
pertencimento enritida.pelo grupo indígena e assinada.p6r.acença loeál.
•
5.5:
Os(as) candidatos(as PPI (p -etos; pardos e indigenas) e os gandidatos corn
deficiência concomerão cone= itantemente AS.Vagas reservadas.e às-vagas deStinadas.d ampla
concorrência, de acordocom. a. sua classificação-no processoseletivo.
5.6.
Os(as) Canclidatlas(as). PM_ e -oS Candidatos Com deficiência aprovados(as) dentro do
número de vagas oferecido para ampla concotTencia não serão computados(as) para efeito do
preenchimento das vagas' reservadas..

5.7.
Ern caso de desistência do(a) candidato(a) PPI ou corn deficiência aprovado(a) .em
vaga reservada, a vaga sera preenchida pelo(a) candidato(a) PPI ou corn cleficiencia,
respectivamente, posterionnente classifi.cado(a).
5.8.
Na hipótese de não haver candidatos(as) PH ou corn cleficiência aprovados(as) em
número suficiente para ocupar .as, vagas reservadas, estas serão convertidas para a
ampla
concorrência e serão preenchidas Pelos denials• candidatos(as) aprovados(as), observada a ordem
.classificação.
5.9. •
Aplicarn-se aos(às): estudantes que ingressarem.pelo sister-Oa. de vagas reservadas as
mesmas regras aplicadas aos demais do cult() de -pos, gracluação.ern relação ao
desenvolvimento
de suasatividades.
6.

DA REALIZAÇÃO DA SELECA.0

6.1.
0 .processo seletivo será conduzido pela Comissão para Processo Seletivo
de
Estudantes para o Curso de Especialização Lato S'eiqu em Educação do Campo.
conforme
Portaria ri0 110/2019-DGCAPI
6.2. •
0 preenchimento .das -.vagas dar-se7a pôr meio .de. .ETAPA DE
ANALISE
CURRICULAR, de caráter classilicatório e el-1m inatorio, atravdS da avaliação. dos
currículos
• dos(as) candidatos(as) incritos(as).
6.2.1
A documentação 'que deve ser entregue para comprovar os itens q
tie serão pontoados
no ANEXO 11 -TABELA DE curtkios DE AVALIAÇÃO
CURRICULAR, são:

Item . comical° 01 (IC01)
Superios

Item curriettlo 02 (ICO2)
Profissional

- Ensino

ExperiEncia

Item curricula 03 (IC03) - Outros
Cursos (Cursos de Cupta Duração, .
es.tetisão. ou aperfeiçoarnento)
Item Currictilo 04 (IC04).:-.Paiticipaçrto
em Eventos (CoogresSos., Encoutros,Seminérios, etc)
*
Item Curriculo 05 .(IC05) - Produção
Cientifica.

Cópia do Diploma ou da Declaração de •
conclusão de curso de • gracluação
-acompanhado de historiCo escolar. Não
serão aceitas declarações de cursos no qual
o(a) candidato(a) • no • tenha concluido
100% do mesmo no momento da inscrição.
Não serão aceitas deatrações de conclusão
emitidas a mais de .12 'meses da data da
referida inscrição.
Para. celetista: Copiada carteira de trabalho
ou contrato de trabalho com. a devida
inforinação das datas de inicio e fim dos
vínculos empregaticiosdo(a)•eandidato(a).
Para servidor(a) público(a): declaração
-emitida pelo setor de gestão de pessoas do
referido orgão público constando.o tempo
de exercício do servidor.
Declaração de Conclusão .do Curso. ou
Certificado. Não serão aceitos cursos no
qual .o(a) candidato(a) não tenha concluído
-1.00% do mesmo no momento da inserição.
:Declaração ou Certificado de -participação.. .
Cópia •da . primeira .pagina do artigo com
link de acesso. No caso de aprsentação doi
trabalho • cientifico, *. Declaração .ou
f"--\

•

• I'Certificado de ..apresentação. NO caso de I
. .0.u.blicação de livro ou capittilo de. livro,
primeira
página
da
publicação
acompanhada de link deácesso ou ISBN.
Os(As) candidatos(as) terão sans cun-iculos a-valiados em conformidade corn os
critérios estabelecidos no ANEXO IT deste EditaL
6.4.
0 resultado do Processo Seletivo será expresso pela média ponderada nas notas
atribuídas a cada ..tim dos • itens do curriculb indicados no ANEXO li , de acoi4do corn a
equação abaixo:
NOTA

((ICO2*4)

(1CO3*2)-+ IIC04+IC05)*21. 4(1C04.•*2)1//

6.5. . . Serão classificados PO Maximo, Um 'total de candidatos(as). ig'ual -a duas vezes a
quantidade de gas ofertadas, obedecida a ordern c. iecrescente de pontuação.. Destarforma,.6s 25
primeiroS(as)*colticados(as) estarão allies para realizar a,Matricula e iniciaro.curso, enquanto que
os(as) demais classificados(as) , estarãoem lista clerematiejamenw.
.6.6:
Ern•caso de empate, serao -cbrisiderado.s-cOmo..eriteriosde desempate, nesta ordem, o(a)
candidato(a) que:
a) Apresentar maior pontuação no Item currículo 02 (1c02)— Experiencia
ProtiSsional;
• b) Apreientar.maior pontuação noitem,:curriculd 01(ICW) —Ensino Superior; • .
• _c) Apresentar maior pontuação. no Item- eurrictii6 04-(IC04) Participação
em Eventos;
d) Apresentarmaior pontuação. no Itent.currivido 03 (TC03)— Outras
Cursos;
e) Apresentar inaiof:Pontuação.no Item curr(enio .05(.1C05) Produção Científica;
I) Apresentar maior idade.
7. DOS RECTIROS
7.1.
0(A), candidato(a) podera...-interpor urn únieo rectriso (Anexo IU), de.
viciamente
fundamentado, após o resultado cla-.ETA-PA CURRICULAR,.ern dia e local definidos con
forrne
cronograma estabelecido no I-tent- desteEditaf. .Não serão aceitos recursos interpostos
via
fax, e-mail ou outro meio que não seja o presencial, Conforme
espeeificaclo neste edital.
7.2.
0 resultado do recurso do(a) candidato(a) será enviado por e-mail e tarn bem
estará
disponível na Coordenação de Registro Académico ' 'PPE - Compus
Afogados da.ingazeira,
8.

DA •CLAAIFICAÇA0 FINAL

8.1.
A classificação do processo . seletivo sera .realizada por meio da
•ETAPA DE
ANALISE CURRICULAR, obedecida a yrdein decrescente do total de
pbritos obtidos.
8.2.
0 resulatdo• final do -Processo Seletivo sera diVtilágclo
no sitio
littp: portal.ifpc. .edubricamplistarogados e nos murals do
Campus A fogados cla-Ingazeira.
9. DA HOMOLOGAÇÃO
9.1
0 Resultado Final do Processo Seletivo será homologado pela Direção
Genii cio Campus
Afogados da Ingazeira e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós graduação e inovação do
IFPE.
10. A MATRÍCULA

A matricula.dos(as) .candidatos(as) aprovados(as) no processo .seletiVo sera realizada
nos dias e horários.constantes rio item I deste edital. .
10.2.
• No ato da matricula o(a)'. candidato deVerú apresentar apenaS documento de
identificação coin foto.
10.3.
0 neici comparecimento dos(as) candidatogaa).-aprovados(aS), nas datas, locais e
horários estabelecidos neste edital • para.•:a efetivação .da matricida, implicará a sua imediata
. .
• desclassificação;
• •
As vagas decorrentes •do não comparecimento para realização da matrícula
obrigatoria de ..candidatos(aS)-• aprovado(as) serão •preenchidas de imediato, por meio de
reclassificação, seguindo a ordem decrescente de pontuação no Testa ltadofinal.
10.5.
Os(As)•cendidatos(as) • não - aprbvados(as)
deverão
consultar
o
sitio
http://portal.irpe.edu.bricampus/atbeados ou entrar etnsc:ontato corn o Departamento de Pesquisa
e Extensão -.do COnpus Afogados .da. .Ingazeiim :-para tomar conhecimento. .das possíveis
reelassificações.
106. • Os(As) candidatos(as) reclassificadoS(as) que não realizarem a matrícula serão
eliminados(as) do certame. e não poderão participar de outra reclassifica0o.que eventualmente
seja feita,
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1. A inexatidão ou a falsidade documental, bem como o não preenchimento dequalquer um dos
. .requisitos constantes deSte Edital, ainda tine 'verificadas posteriormente à realização deste
.processo ,seletivo, implicara a• • elifirinação .sorrizirja dos(as) candidatos(as), sendo
declarados nubs de pleno direito a inScrição e todos os. mos. dela dedortentes, sem
• prejuízo de eveirmais niedidas de earitterjudicial.
11.2. 0 processo seletivo e a oferte
curs° de EsPecialização em Educação do Campo serão de
responsabilidade do instituto Federal de •Eciticaçad. CitMcia e Tbenblo0a de 'Pernambuco
(IFPE) — Campus AfozaciOs da inizazeira.
11.3. A Direção Gerai do campus em conjunto com .a Corn isshao de' Seleção analisará os casos
omissos neste Edital.
12. DO FORO
12.I. 0 Foro do presente edital é o da Jtistiça Federal, Seção Judiciária de Pernambuco,
Subseção Judiciaria de Serra Talhada — PE, para dirimir quaisquer. litígios oriundos do
presente instrumento de seleção. •
•
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