SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
DIREÇÃO GERAL CAMPUS OLINDA
CENTRO DE LIBRAS E LÍNGUAS ESTRANGEIRAS – CELLE – CAMPUS OLINDA
EDITAL
A Direção-Geral do Campus Olinda do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco
(IFPE), em conformidade com a Resolução Nº 04/2013, torna públicos as normas e prazos de seleção para
ingresso nos cursos do Centro de Libras e Línguas Estrangeiras – CELLE Campus Olinda, para o semestre
de 2017.2.
1. DOS CURSOS OFERTADOS
1.1. O processo seletivo de que trata este Edital visa selecionar candidatos da comunidade interna para
ingresso dos Cursos de Inglês ofertados pelo CELLE Campus Olinda, nível iniciante, básico 1 e básico 3
para o semestre de 2017.2, a saber:
Curso 01 – Língua Inglesa (módulo 1 – Comunidade IFPE – Campus Olinda)
Curso 02 – Língua Inglesa (módulo 3 – Comunidade IFPE – Campus Olinda)
1.2. Os cursos ofertados serão vivenciados em módulos semestrais, com carga horária de 45 horas. Serão
ministrados com base na Abordagem Comunicativa, visando ao domínio das habilidades linguísticas básicas
– fala, escuta, leitura e escrita.
1.3. Os cursos serão certificados pela Coordenação do CELLE do Campus Olinda.
1.4. As aulas ocorrerão nos seguintes dias e horários:
Cursos

Dias

Horários

Curso 01 – (módulo básico 01)

quarta - feira

10h às 12h15

quinta - feira

10h às 12h15

– manhã
Curso 02 – (módulo básico 03)

- manhã
1.5. As datas e horários dos cursos foram propostos de acordo com a disponibilidade da docente ministrante
do curso. Alterações poderão ocorrer sempre que houver interesse institucional para melhor adequação das
atribuições docentes.
1.6 A média final para aprovação nos cursos do CELLE é 7,0, sendo esta a exigência para progredir ao
módulo seguinte, além da frequência de 75% das aulas.
1.7. O curso 01 (módulo básico 01) é para iniciantes.
1.8. O curso 02 (módulo básico 03) é para os candidatos que já tiverem cursado o módulo básico 02.
1.9 A comunidade do campus Olinda inclui os estudantes de Artes Visuais e de Computação Gráfica, os

servidores e os estudantes egressos do campus Olinda.
2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
2.1. O curso 01 – módulo básico 01 será ofertado para os discentes do IFPE – Campus Olinda regularmente
matriculados, a partir do 1° período dos cursos de Artes Visuais e de Computação Gráfica; estudantes
egressos do campus Olinda e para os servidores do Campus Olinda.
2.2 O curso 02 – módulo básico 03 será ofertado para os discentes do IFPE – Campus Olinda regularmente
matriculados, a partir do 1° período dos cursos de Artes Visuais e de Computação Gráfica; para os
estudantes egressos do Campus Olinda e para os servidores do Campus Olinda que já tenham cursado o
módulo básico 02 e que apresentem o certificado de conclusão do módulo básico 02 na inscrição.
2.3 Os estudantes que quiserem se inscrever para o curso 02, módulo básico 03 devem submeter-se a um
teste de nivelamento, aplicado no campus Olinda, em data definida no Cronograma deste edital.
Onde se lê:
3. DAS VAGAS
3.1. Serão ofertadas 30 vagas para o curso de Língua Inglesa, conforme a tabela abaixo:
Cursos

Turno

Vagas

Língua Inglesa – curso 01 Manhã

15 vagas para discentes

– módulo básico 01

10 vagas para servidores

Língua Inglesa – curso 02 Manhã

15 vagas para discentes

– módulo básico 03

10 vagas para servidores

Leia-se:
3. DAS VAGAS
3.1. Serão ofertadas 30 vagas para o curso de Língua Inglesa, conforme a tabela abaixo:
Cursos

Turno

Vagas

Língua Inglesa – curso 01 Manhã

15 vagas para discentes

– módulo básico 01

5 vagas para servidores

Língua Inglesa – curso 02 Manhã

15 vagas para discentes

– módulo básico 03

5 vagas para servidores

Onde se lê:
4. DA INSCRIÇÃO
4.1. Período de inscrição: 10 a 17 de agosto de 2017
4.2. Horário/ local: de segunda a sexta, das 09:00 às 11:30 e das 13:30 às 16:00, sala da DPEX (Diretoria
de Pesquisa e Extensão), sala da DEN, 1º andar.

Leia-se:
4. DA INSCRIÇÃO
4.1. Período de inscrição: 21 a 24 de agosto de 2017
4.2. Horário/ local: de segunda a quinta, das 09:00 às 11:30 e das 13:30 às 16:00, sala da DPEX (Diretoria
de Pesquisa e Extensão), sala da DEN, 1º andar.
4.3. No ato da inscrição o discente deverá apresentar os seguintes documentos:
a) Ficha de inscrição (ANEXO I) devidamente preenchida;
b) Cópia do RG.
4.3.1 No ato da inscrição, o servidor deverá apresentar os seguintes documentos:
a) Ficha de inscrição (ANEXO II) devidamente preenchida;

b) Cópia do RG.
Onde se lê:
4.4. O limite de inscrição para o curso por turno é de 25 inscritos, sendo 15 vagas para discentes e 10 vagas
para servidores. Atingindo esta quantidade, não serão aceitas mais inscrições.
Leia-se:
4.4. O limite de inscrição para o curso por turno é de 20 inscritos, sendo 15 vagas para discentes e 05 vagas
para servidores. Atingindo esta quantidade, não serão aceitas mais inscrições.
4.5 É condição necessária ao candidato ter disponibilidade de participar das aulas do curso pretendido, sem
que haja prejuízo às aulas regulares do curso técnico ao qual esteja vinculado, bem como as demais
atividades de ensino, pesquisa ou extensão que desenvolva.
4.6. Não serão aceitos quaisquer documentos posteriormente à inscrição.
4.7 Se as vagas para servidores não forem preenchidas, elas poderão ser ocupadas por estudantes
inscritos, obedecendo à ordem cronológica da inscrição.
5. DO PROCESSO SELETIVO
5.1. Os candidatos inscritos (discentes e servidores), conforme as especificações contidas no item 4 deste
edital, serão classificados em ordem cronológica, obedecendo a ordem de inscrição.
5.2 Em caso de apresentação de documentação incompleta, o candidato será desclassificado.
5.3. A divulgação dos resultados será feita de acordo com as datas expressas no Cronograma deste edital.
Onde se lê:
6. DO CRONOGRAMA
PERÍODO
04/08/2017
10 a 17/08/2017
18/08/2017
21/08/2017
22/08/2017
22/08/2017
23/08/2017
7. DAS MATRÍCULAS

ETAPAS
Publicação do Edital
Inscrição dos candidatos
Publicação do Resultado
Recursos dos candidatos
Homologação e divulgação do Resultado Final dos candidatos
aprovados
Matrículas
Início das aulas

7.1. Os candidatos selecionados às vagas ofertadas deverão comparecer ao Setor DPEX (Diretoria de
Pesquisa e Extensão), sala da DEN, 1º andar do Campus Olinda para efetivação de suas matrículas no dia
22/08/2017, após a divulgação do resultado final, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00.
Leia-se:
6. DO CRONOGRAMA
PERÍODO
04/08/2017
10 a 24/08/2017
25/08/2017
28/08/2017
28/08/2017
29/08/2017
29/08/2017

ETAPAS
Publicação do Edital
Inscrição dos candidatos
Teste de nivelamento para os candidatos ao curso básico 03.
Será aplicado às 12h, no Campus Olinda.
Publicação do resultado preliminar
Recursos dos candidatos
Homologação e divulgação do Resultado Final dos candidatos
aprovados
Matrículas (entrega do termo de compromisso assinado para
ser anexado à ficha de inscrição do candidato)

30 e 31/08/2017
7. DAS MATRÍCULAS

Início das aulas

7.1. Os candidatos selecionados às vagas ofertadas deverão comparecer ao Setor DPEX (Diretoria de
Pesquisa e Extensão), sala da DEN, 1º andar do Campus Olinda para efetivação de suas matrículas
assinando o termo de compromisso no dia 29/08/2017, após a divulgação do resultado final, das 08:00 às
11:00 e das 13:00 às 16:00.

7.2. O não comparecimento do candidato no prazo estabelecido neste edital será tido como desistência,
ficando a comissão autorizada a exclui-lo e a convocar o candidato seguinte na ordem de classificação
geral. A matrícula será efetuada mediante a assinatura do Termo de Compromisso (anexo III) e de
disponibilidade para:
I - Assistir às aulas, que são de natureza presencial, respeitando a frequência mínima de 75% (setenta e
cinco por cento) da carga horária semestral.
Onde se lê
8. DO INÍCIO DAS AULAS
8.1 As aulas serão iniciadas conforme o quadro abaixo:
Curso

Data

Curso 01 – básico 01

23/08/2017

Curso 02 – básico 03
9. DO RECURSO

24/08/2017

9.1. Caberá recurso ao resultado, devidamente fundamentado, devendo o candidato enviá-lo à comissão do
processo seletivo, através do e-mail celle@olinda.ifpe.edu.br, até as 14h do dia 21/08/2017.
Leia-se:
8. DO INÍCIO DAS AULAS
8.1 As aulas serão iniciadas conforme o quadro abaixo:
Curso

Data

Curso 01 – básico 01

30/08/2017

Curso 02 – básico 03
9. DO RECURSO

31/08/2017

9.1. Caberá recurso ao resultado, devidamente fundamentado, devendo o candidato enviá-lo à comissão do
processo seletivo, através do e-mail celle@olinda.ifpe.edu.br, até as 14h do dia 28/08/2017.
10. DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. As datas e horários dos cursos foram propostas de acordo com a disponibilidade da docente
ministrante dos cursos. Alterações poderão ocorrer sempre que houver interesse institucional para melhor
adequação das atribuições docentes.
10.2. A Comissão de Seleção poderá autorizar a matrícula de candidatos do mesmo curso, de um segmento
para outro (servidor para estudante, estudante para servidor), obedecendo a ordem de classificação geral,
sempre que houver vacância.
10.3. A Comissão de Seleção é autônoma na avaliação da etapa seletiva deste edital.
10.4. A Coordenação do CELLE em conjunto com a Comissão de Seleção analisará os casos omissos
neste Edital e as decisões deverão ser informadas à Direção-Geral do Campus.
Olinda, 10 de agosto de 2017.

Luciana Padilha Cardoso

Cecilia Barbosa Lins Aroucha

Diretor-Geral – IFPE Campus Olinda

Coordenadora do CELLE Campus Olinda

o

Portaria n 1223, de 09/08/2016.

Portaria nº078/2016 – DGCOLI, de 05/07/2016.

Siape: 2162983.

Siape: 2764376.

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO - DISCENTE

Curso escolhido para concorrer a uma das vagas
Curso 01 – básico 01 – Língua Inglesa – manhã (

)

Curso 02 – básico 03 – Língua Inglesa – manhã (

)

Data e horário da inscrição: _____________________________
Dados do Candidato

Nome: ___________________________________________________________________________
Nº de matrícula do IFPE_____________________

Data nascimento: ______/ ______/ _________

Curso/Turno:______________________________________________________________________
Fones: ___________________________________________________________________________
CPF: __________________________

RG/Emissor/UF: ________________________________

Endereço: ________________________________________________________________________
Bairro: ______________________________________________________ CEP: ________________
Cidade: __________________________________UF: _______________
E-mail: __________________________________________________________________________

ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO - SERVIDOR

Curso escolhido para concorrer a uma das vagas:
Curso 01- Língua Inglesa – manhã/tarde (

)

Curso 02 – básico 03 – Língua Inglesa – manhã (

)

Data de horário da inscrição: ____________________________________

Dados do Candidato
Nome: ___________________________________________________________________________
SIAPE: _____________________
Data nascimento: ___ / ___ / ___
Fones: ___________________________________________________________________________
CPF: __________________________

RG/Emissor/UF: ________________________________

Endereço: ________________________________________________________________________
Bairro: ______________________________________________________ CEP: ________________
Cidade: __________________________________UF: _______________
E-mail: __________________________________________________________________________

Anexo III - TERMO DE COMPROMISSO
Declaro ter conhecimento das normas estabelecidas para a seleção de candidatos aos Cursos de
Línguas do CELLE Campus Olinda, e aceito submeter-me a elas.

_______________________________________________
Assinatura

