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EDITAL CURSO DE IDIOMAS Nº 005/2017 

PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE IDIOMAS – IFES/SEMED-PMG 

1. APRESENTAÇÃO 

 

A Coordenação do Curso de Idiomas do Instituto Federal do Espírito Santo Campus Guarapari, 

no uso de suas atribuições legais, torna público o presente edital, contendo os prazos e 

procedimentos para a seleção de discentes para ocupar as vagas em curso de idiomas 

oferecido pelo IFES - campus Guarapari em parceria com a SEMED/PMG. 

 

2. VAGAS 

Pelo presente edital serão disponibilizadas 22 vagas para o curso de Língua Inglesa. Dessas vagas, 18 serão 

destinadas a alunos de qualquer curso ofertado pelo IFES campus Guarapari e 4 vagas para servidores do 

IFES campus Guarapari. 

NÍVEL DIA HORÁRIO LOCAL VAGAS 

Inglês 1 3ª e 5ª 9h30 às 11h10min IFES 18 vagas para alunos 
4 vagas para servidores 

 
3. DOS CURSOS, TURNOS, DURAÇÃO E VAGAS OFERTADAS 
3.1 Curso de inglês; 
3.2 Duração do Curso: 03 anos (6 semestres), com carga horária de 04 horas/aulas por semana, totalizando 
360 horas/aulas ao final do curso;  
3.4 Número de vagas: 22    
 

4. DAS INSCRIÇÕES 
A inscrição implica a aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais o(a) candidato(a) ou seu 
representante legal não poderá, em hipótese alguma, alegar desconhecimento; 
4.1 Os interessados em concorrer a uma das vagas mencionadas no item 2 do presente edital deverão 
realizar a inscrição no período de 01 de AGOSTO a 04 de AGOSTO de 2017, através do email 
idiomas.guarapari@gmail.com  
4.2 O email encaminhado deverá ter o título INGLÊS 3ª e 5ª (declarando sua escolha de turma) e no corpo 
do texto deverá constar as seguintes informações: 
 

mailto:idiomas.guarapari@gmail.com


ALUNO  Nome completo (sem abreviações) 
 Turma em que está matriculado 
 Nº de matrícula 

SERVIDOR  Nome completo (sem abreviações) 
 Nº SIAPE 
 Data de início de efetivo exercício no campus Guarapari 

 
4.3 O email encaminhado que não estiver devidamente preenchido ou com falta de informações, será 
automaticamente desclassificado. 
Parágrafo único – casos omissos serão solucionados a posteriori. 
 

5. DA SELEÇÃO 

5.1 Os alunos serão selecionados através de notas referentes às disciplinas que envolvam conteúdos 

correlatos à área de Linguagens, a saber: 

CURSO NOTA-DISCIPLINA 

Integrado  Média de Língua Portuguesa (1º semestre) 

Eletrotécnica – Concomitante  Redação Técnica 

Administração – Concomitante e Bacharelado  Comunicação Empresarial  

Engenharia Elétrica Comunicação e Expressão 

Administração – Ead  Português Instrumental 

Pós-Graduação  Metodologia I 
 

5.2 Os alunos que cursam o 1º período do concomitante ou bacharelado deverão anexar ao email da 

inscrição cópia digitalizada (ou foto) do histórico ou declaração da escola que estudou anteriormente que 

conste a média final de Língua Portuguesa do ano de 2016 ou do último ano de estudo.  

5.3 Os servidores serão selecionados através da data de início de efetivo exercício no campus Guarapari.  

5.4 Em caso de empate (alunos e servidores), o desempate dar-se-á pelo critério da idade, ficando na frente 

o candidato com idade mais elevada. 

5.5 As vagas não preenchidas por servidores serão disponibilizadas para alunos, de acordo com a ordem de 

classificação. 

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
6.1 A divulgação do resultado do Processo Seletivo está prevista para o dia 07/08/2017, a partir das 16h, no 
site www.gr.ifes.edu.br . 
 

7. DA CHAMADA DE SUPLENTES 
7.1 A chamada para preenchimento das vagas remanescentes será feita por email, em até 20 (vinte) dias 
após o início das aulas; 
7.2 O critério de chamada seguirá rigorosamente a ordem de classificação do candidato.  
 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1 A informação falsa ou inexata dos dados constantes na inscrição, bem como, a apresentação de 
documentos falsos ou inexatos, determinará o cancelamento da inscrição ou a anulação de todos os atos 
decorrentes, em qualquer época; 
8.2 Este Edital completo, tem força de lei para todos os efeitos; 

http://www.gr.ifes.edu.br/


8.3 O(A) candidato(a)  que for classificado(a) dentro do número de vagas, deverá assinar o termo de 
responsabilidade, concordando com as normas do Projeto de Extensão- Curso de Idiomas, um convênio da 
Secretaria Municipal da Educação, com o IFES Campus Guarapari; 
8.4 O candidato classificado que efetivar sua matrícula, torna-se então, um(a) aluno(a) bolsista do Projeto de 
Extensão – Curso de Idiomas, uma vez que os cursos ofertados são gratuitos; 
8.5 O início das aulas acontecerá no dia 10/08/2017, na Sala de Idiomas do campus Guarapari. 
8.6 Será desligado o candidato que não comparecer às 2 primeiras semanas de aula. 
 
 

Guarapari, 24 de julho de 2017. 

 

CRONOGRAMA 

PROCESSO SELETIVO CURSO DE IDIOMAS 

ETAPA / ATIVIDADE DATA 

Publicação do Edital 25/07/2017 

Período de Inscrições 01/08/2017 a 04/08/2017 

Publicação do Resultado Final 07/08/2017 

Início das aulas 10/08/2017 

 

 

 

 

Prof. Me André Effgen de Aguiar 

Coordenador do Curso de Idiomas 

Portaria nº 184 de 05/09/2014 

 

 

 

 

 

 

 


