PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA INGRESSO EM CURSO DE EXTENSÃO
O

DERI – Departamento de Extensão e Relações Institucionais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do

Maranhão- IFMA do campus Bacabal, torna público o processo seletivo para o ingresso no CURSO DE

CAPACITAÇÃO EM

INGLÊS BÁSICO, destinado aos docentes ativos do quadro permanente de servidores da rede pública de ensino (Municipal,
Estadual e Federal) do município de Bacabal.
1. DA VALIDADE
O Processo Seletivo anunciado neste edital terá validade para a matrícula no IFMA – Campus Bacabal, no semestre 2020.2,
dentro dos limites de vagas fixados neste edital, para o curso de extensão de capacitação em Inglês Básico.
2. DA FINALIDADE
O presente edital tem por finalidade selecionar docentes ativos do quadro permanente de servidores da rede pública de ensino
do município de Bacabal interessados em realizar do curso de capacitação em Inglês Básico, proposto através do projeto de
extensão Iniciar em Língua Inglesa.
3. DOS OBJETIVOS
O IFMA Campus Bacabal, por meio do curso de extensão Inglês Básico, tem por objetivos:
3.1. Objetivo Geral
Desenvolver habilidades de expressão em nível básico de língua inglesa: compreensão, conversação, leitura, escrita e
interpretação. Com o objetivo de promover a interação do aluno em línguas estrangeiras nos diferentes contextos culturais.
3.2. Objetivos Específicos
Introduzir noções básicas da Língua Inglesa, utilizando as quatro habilidades para que os alunos consigam
estabelecer uma comunicação mínima com um falante.
Desenvolver a compreensão sistêmica dos aspectos linguísticos do idioma, tendo por meta buscar desenvolver
estratégias de leitura e interpretação de textos em inglês.
Oferecer o conhecimento das principais estratégias de leitura e interpretação de textos em inglês, estimulando o
reconhecimento de diferentes tipos de gênero textual.
Formar profissionais capazes de se comunicar em inglês de forma básica e objetiva, através de comunicações orais
e escritas, em suas diversas formas e gêneros.
4. DO CURSO E DA CARGA HORÁRIA
O curso de capacitação em Inglês Básico terá duração de seis meses, com uma carga horária de 100 horas e será ofertado na
modalidade a distância através do google classroom institucional.
5. DO PÚBLICO-ALVO
O curso de extensão em Inglês Básico, ofertado pelo IFMA campus Bacabal, destina-se aos docentes do quadro ativo de
servidores permanentes e em exercício em sala de aula na rede pública de ensino (Municipal, Estadual e Federal)
na cidade de Bacabal.
6. DAS VAGAS
Serão ofertadas 15 vagas para o curso de extensão para capacitação em Inglês Básico.
7. DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas gratuitamente, através do link https://bit.ly/3gTYk7S , ente os dias 15 e 18 de junho de
2020.
8. DO CRONOGRAMA
As fases e prazos deste edital ficam assim definidos:

Fases

Prazos

1. Publicação do edital

08/06/2020

2. Período de inscrição

15 a 20/06/2020

3. Sorteio público para seleção

21/06/2020

dos inscritos
4. Resultado

22/06/2020

5. Matrícula

23 e 24 /06/2020

6. Período de realização do curso

01/07 a 30/12/2020

9. DA SELEÇÃO
A seleção dos participantes se dará através de sorteio eletrônico, e os 15 primeiros inscritos sorteados ocuparão as vagas
disponibilizadas, os demais inscritos serão considerados excedentes.
9.1 Do sorteio
9.1.2 O sorteio das vagas, em razão da pandemia, não será aberto ao público.
9.1.3 O sorteio será realizado de forma automática, através do uso de um software, pela comissão responsável por este
certame.
9.1.4 O sorteio será gravado e disponibilizado aos inscritos.
9.1.5 As matrículas não efetuadas até a data estipulada neste edital darão lugar aos excedentes, determinados pelo mesmo
sorteio;
9.1.6 Se o número de candidatos for inferior ou corresponder ao número de vagas, não haverá realização de sorteio;
10. DA MATRÍCULA
A matrícula deverá ser realizada virtualmente através do link https://bit.ly/2Y11Cxz. Para garantir a matrícula será necessário
anexar, no ato da matrícula, o arquivo em PDF dos seguintes documentos:
- Identidade;
- CPF;
- Comprovante de endereço;
- Comprovante de vínculo com quadro de servidores ativos permanentes da rede pública de ensino (Municipal,
Estadual e Federal) da cidade de Bacabal.
A não realização da matrícula na data determinada implicará na perda da vaga, que será ocupada pelos excedentes de acordo
com a ordem de classificação.
11. DA CERTIFICAÇÃO
A certificação será concedida aos participantes que obtiverem aproveitamento igual ou superior a 60% e frequência de 75% da
carga horária total;
12. DO INÍCIO E DURAÇÃO DO CURSO
As aulas serão iniciadas a partir do dia 01/07/2020 e terão duração de 6 meses.
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. É responsabilidade de cada participante acompanhar as publicações referentes a este edital.
13.2. A qualquer tempo este edital poderá ser revogado, retificado ou anulado, no todo ou em parte, por motivo de interesse
público, sem que isso implique direito à indenização de qualquer natureza.
13.3. Os recursos quanto aos termos deste edital somente serão apreciados se submetidos ao Departamento de Extensão e
Relações Institucionais do Campus Bacabal, mediante manifestação formal e fundamentada, em até 3 (três) dias úteis após a
sua publicação, pelo seguinte endereço de e-mail: deri.bacabal@ifma.edu.br.
13.4 A Coordenação do Projeto de Extensão em sintonia com o DERI, reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as
situações não previstas neste presente Edital.
13.5 A qualquer tempo poder-se-á anular a participação do candidato no processo seletivo a vaga no curso FIC Inglês Básico,
desde que verificada qualquer falsidade nas declarações e/ou quaisquer irregularidades nos documentos apresentados.
13.6 Este Edital entrará em vigor na data da sua publicação.
Bacabal, 08 de Junho de 2020.
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