SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO
CAMPUS AVANÇADO HIDROLÂNDIA

EDITAL N°002 DE 10 DE MAIO DE 2017
O diretor substituto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF
Goiano) – Campus Avançado Hidrolândia, nos usos de suas atribuições legais, torna
público as inscri ções do Processo Seletivo para o preenchimento das vagas do CURSO
DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA – FIC -Idiomas- Inglês Módulo A1, oferecido
aos estudantes e servidores da Rede Municipal, Estadual e Federal e à comunidade
regional.
1. DAS INSCRIÇÕES E DAS VAGAS
1.1 Os interessados no Curso FIC “Idiomas- Inglês Módulo A1” deverão se inscrever pelo
formulário
eletrônico,
disponibilizado
no
sítio:
https://www.ifgoiano.edu.br/home/hidrolandia no período de 11/05/2017 a 28/05/2017.
1.2 Após a realização da inscrição no site o candidato deverá digitalizar e encaminhar
para o e-mail idiomashidrolandia@ifgoiano.edu.br, os seguintes documentos:
-Comprovante de escolaridade;
-Carteira de identidade;
-CPF;
-Comprovante de endereço com CEP (comprovante recente).
1.3 O não envio da documentação descrita no item 2.1 acima acarretará na não
homologação da inscrição. Os documetos deverão estar de forma legível e serem
enviados até o ultimo dia da inscrição (28/05/2017). É de interia responsabilidade do
candidato o envio da documentação exigida no item 1.2.
1.4 Serão realizadas inscrições com número de vagas ofertadas por turma, conforme
descriminado no quadro abaixo:
Nome

Vagas

Curso Fic Idiomas Inglês módulo A1

100

1.5 O curso será realizado no período previsto de 05/08/2017 a 16/12/2017, período
em que deverá ser integralizada a carga horária de 200 horas.
1.6 Os candidatos deverão ter idade igual ou superior a 16 anos no ato da inscrição e terem concluído o Ensino Fundamental.
2. DA SELEÇÃO
2.1. O processo seletivo consiste na classificação dos candidatos por ordem de inscrição
de acordo com o número de vagas ofertadas no curso pretendido.
2.2. Caso o número de inscritos seja maior que o de vagas, será formada uma lista de es pera. Os candidatos na lista de espera serão chamados nos casos de desistência ou des -
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3. DA MATRÍCULA
3.1 As inscrições, caso sejam homologadas, serão automaticamente convertidas em
matrículas.
3.2 Cada candidato poderá matricular-se em apenas 01 (uma) turma oferecida para o
Curso FIC em questão pelo IF Goiano – Campus Avançado Hidrolândia.
3.3 Não preenchendo o número de vagas em 1ª chamada será realizada convocação de
candidatos da lista de espera.
4. DAS AULAS
4.1 O curso será ofertado na modalidade à distância, com dois encontros presenciais, no
IF Goiano – Campus Avançado Hidrolândia.
5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
5.1 É de inteira responsabilidade dos candidatos as informações prestadas no ato da ins crição.
5.2 Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não obedeçam às determina ções contidas neste Edital ou que contenham informações falsas.
5.3 O aluno fará jus a certificação de qualificação profissional dos cursos FIC mediante o
aproveitamento mínimo de 60% e frequência igual ou superior a 75%.
5.4 Qualquer dúvida ou informação poderá ser obtida pelo endereços de e-mail:
idiomashidrolandia@ifgoiano.edu.br ou pelo telefone: (62) 99227 1253.
6. CRONOGRAMA
Inscrições
Divulgação das inscrições homologadas e não
homologadas
Prazo para regularização de inscrições não
homologadas

11/05/2017 a 28/05/2017
30/05/2017
30/05/2017 a 01/06/2017

Resutado preliminar

02/06/2017

Período de Recurso

05/06/2017 *Até às 14 horas

Resultado do Recurso

05/06/2017 *Até às 17 horas

Resultado Final

06/06/2017

Início das aulas

05/08/2017
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Sandro de Castro Santos
Diretor Substituto
(Original assinado)

