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EDITAL Nº 19, DE 16 DE JULHO DE 2018 

 

SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA OS CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM 

INGLÊS E ESPANHOL BÁSICOS (MÓDULO BÁSICO I) 

 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1 O presente edital visa à seleção de estudantes para os Cursos de Formação Continuada em 

Inglês e Espanhol Básicos, ambos no nível Básico I, ofertados pelo Campus Viamão. 

 

 

2. DOS CURSOS 

  

2.1 O Curso de Formação Continuada em Inglês Básico terá duração de dois semestres, totalizando 

160 horas, assim distribuídas: 

I. Nível Básico I (quatro horas semanais, durante cinco meses, totalizando 80 horas de curso), 

ofertado em 2018/2; 

II. Nível Básico II (quatro horas semanais, durante cinco meses, totalizando 80 horas de curso), a 

ser ofertado em 2019/1. 

  

2.2 O Curso de Formação Continuada em Espanhol Básico terá duração de dois semestres, 

totalizando 160 horas, assim distribuídas: 

I. Nível Básico I (quatro horas semanais, durante cinco meses, totalizando 80 horas de curso), 

ofertado em 2018/2; 

II. Nível Básico II (quatro horas semanais, durante cinco meses, totalizando 80 horas de curso), a 

ser ofertado em 2019/1. 

  

2.3 Ao final de cada semestre, se aprovado, o estudante recebe certificado de conclusão 

correspondente ao nível cursado (Básico I e Básico II). 

  

2.4 A progressão do estudante para o nível subsequente, caso este seja ofertado, ocorre mediante 

sua aprovação. Esta requer aproveitamento de, no mínimo, 70% (média 7,0) e frequência mínima às 

aulas de 75%. 

  

2.5 Os cursos terão duração de quatro horas semanais e ocorrerão nos seguintes dias e horários: 

I. Inglês (Turma A): Horário das aulas: terças e sextas, das 16h às 18h. 

II. Espanhol (Turma A): Horário das aulas: terças e quintas-feiras, das 16h às 18h. 

  

2.6 As aulas do Nível Básico I terão início nos dias: 

I. 21 de agosto de 2018, para a turma Espanhol A; 

II. 21 de agosto de 2018, para a turma Inglês A. 
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3. DAS INSCRIÇÕES E DE SEUS REQUISITOS 

 

3.1 Poderão inscrever-se candidatos pertencentes à comunidade interna e externa ao Campus 

Viamão. O nível de escolaridade mínimo é o Ensino Fundamental Incompleto. A idade mínima 

requerida é de 14 anos completos no ato da inscrição. 

 

3.2 No ato da inscrição, o candidato deverá escolher um único idioma. Não será permitida a 

participação em mais de um curso.  

 

3.3 As inscrições ocorrerão no período de 6 de agosto a 10 de agosto de 2018, das 14h às 18h, no 

Setor de Registros Acadêmicos do Campus Viamão, mediante entrega dos seguintes documentos: 

I. Ficha de inscrição preenchida (Anexo I); 

II. Documento de identidade; 

III. CPF; 

IV. Comprovante de escolaridade; 

V. Comprovante de endereço. 

 

 

4. DAS VAGAS 

 

4.1 Serão ofertadas vinte e cinco vagas para o curso de Inglês Básico I e vinte e cinco vagas para o 

curso de Espanhol Básico I, com horários conforme descritos no item 2.5. 

 

4.2 Para o preenchimento das 25 vagas de cada turma serão observados os seguintes critérios de 

reserva: 

I. 10 (dez) vagas para alunos do IFRS - Campus Viamão regularmente matriculados; 

II. 8 (oito) vagas para comunidade externa; 

III. 2 (duas) vagas para servidores do IFRS - Campus Viamão; 

IV. 5 (cinco) vagas para indígenas e quilombolas. 

 

4.3 Sendo o número de inscrições superior ao número de vagas ofertadas, será feito um sorteio 

público, previsto para às 15h do dia 13 de agosto de 2018, nas dependências do Campus Viamão. 

 

4.4 As vagas serão preenchidas pelos primeiros 25 nomes sorteados para cada uma das turmas do 

curso. O sorteio respeitará a reserva de vagas indicada no item 4.2 deste edital. 

 

4.5 No caso do não preenchimento de alguma das vagas, de acordo com os critérios indicados no 

item 4.2 deste edital, serão observados os seguintes critérios para o preenchimento das vagas 

remanescentes: 

I. Vagas reservadas para servidores e/ou alunos: serão abertas para a comunidade externa; 

II. Vagas reservadas para a comunidade externa: serão abertas para alunos do IFRS - Campus 

Viamão regularmente matriculados. 
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III. Vagas reservadas para indígenas e quilombolas: serão abertas para a comunidade externa, 

alunos do IFRS - Campus Viamão regularmente matriculados e servidores do IFRS - Campus 

Viamão. 

 

4.6 Caso as vagas sejam todas preenchidas, será elaborado um ordenamento de 15 suplentes para 

cada uma das turmas de ambos os idiomas. 

 

4.7 A lista dos selecionados e a lista de suplentes serão divulgadas no dia 13 de agosto, nas 

dependências do Campus e no sítio eletrônico https://expansao.ifrs.edu.br. 

 

4.8 As matrículas ocorrerão nos dias 15 e 16 de agosto no Setor de Registros Acadêmicos do 

Campus Viamão, das 14h às 18h. No caso de não comparecimento, a vaga será ocupada por um 

candidato da lista de suplentes, conforme o ordenamento estabelecido no sorteio. Se for necessário, 

o chamamento dos suplentes ocorrerá entre os dias 21 e 22 de agosto. 

 

4.9 O estudante matriculado terá sua vaga automaticamente assegurada para o nível seguinte (caso 

houver), desde que aprovado conforme os critérios expostos no item 2.4 deste edital. 

 

 

5. DO DESLIGAMENTO DO CURSO 

 

5.1 Em caso de abandono do semestre, o estudante será automaticamente desligado do curso, 

perdendo sua vaga. Caso queira retornar ao curso, terá de se inscrever novamente, estando sujeito a 

outro sorteio, se for o caso. 

 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

6.1 O Campus Viamão se reserva ao direito de rever os dados deste edital a qualquer tempo.  

 

6.2 Os casos omissos serão tratados pela Coordenação dos Cursos. 

 

 

7. CRONOGRAMA 

 

 

Inscrições presenciais 06/08/2018 a 10/08/2018 

Sorteio público e divulgação dos sorteados 13/08/2018 

Matrícula dos selecionados 15/08/2018 e 16/08/2018 

Início das aulas 21/08/2017 
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Chamamento dos suplentes 21/08/2018 a 22/08/2018 

 

 

Viamão, 16 de julho de 2018. 

 

 

 

 

Alexandre Martins Vidor 

Diretor Geral Pro Tempore 

Portaria nº 686/2017 
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ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO PARA OS CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

EM INGLÊS E ESPANHOL BÁSICO (BÁSICO I) 

 

 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO (preenchido pela instituição): 

________________________________________________________________________________ 

 

1. Dados Pessoais (anexar cópia do documento de identidade e do CPF) 

 

Nome Completo: __________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ___/___/___  Idade: ________   Nacionalidade: ___________________ 

Gênero: (   ) Feminino  (   ) Masculino  (   ) Não-Binário  (   ) Outro: _________________________ 

Documento de identidade: __________________________ Órgão Emissor: ___________________ 

CPF: _________________________  (   ) próprio   (   ) responsável 

Responsável legal (se menor de 18 anos): ______________________________________________ 

 

2. Endereço (anexar comprovante) 

 

Rua/Av.: _________________________________________ Número: _____ Complemento: _____ 

Cidade: _____________________ UF: ________ Telefone Residencial: (   ) __________________ 

Telefone Celular: (   ) ________________   E-mail: ______________________________________ 

 

 

3. Escolaridade (anexar comprovante do último grau de escolaridade) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

4. Relação com o IFRS Viamão (marcar público interno ou externo) 

 

(    ) Público interno   Especifique:   (    ) Aluno   (    )   Servidor  (    )   Outro: _________________ 

(    ) Público externo 
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5. Escolha da língua e da turma (marcar apenas um idioma) 

 

(    ) Inglês - Turma A - Horário das aulas: terças e sextas-feiras, das 16h10 às 18h00 

(    ) Espanhol - Turma A - Horário das aulas: terças e quintas-feiras, das 16h10 às 18h00 

 

 

 

Assinatura: _____________________________________________________________________ 

                   (Candidato ou responsável) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✄--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO - CURSO DE LÍNGUA - FORMAÇÃO CONTINUADA 

Número da Inscrição: _________________________________ Data da inscrição: ___/___/___ 

Nome do Candidato: _____________________________________________________________ 

Servidor: _______________________________________________________________________ 

(assinatura e carimbo) 


