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EDITAL CURSO DE IDIOMAS Nº 007/2017 

PROCESSO SELETIVO PARA NIVELAMENTO – 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 fazer o teste de nivelamento, com objetivo de preencher vagas no curso de 

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

 

2- VAGAS 

2.1 Pelo presente edital serão disponibilizadas 84 vagas (64 vagas de Língua Inglesa e 20 vagas de 

Língua Espanhola) distribuídas nos cursos de Língua Inglesa e Língua Espanhola.  

NÍVEL HORÁRIO Nº DE 
VAGAS 

FAIXA ETÁRIA REQUISITO 

Inglês – Inglês 2 3ª e 5ª – 

18h40 às 20h20 
6 A partir de 15 anos Ter estudado, no 

mínimo, 1 semestre de 
língua inglesa. 

Inglês – Inglês 2 2ª e 4ª – 

8h30 às 10h10 
7 Entre 11 e 14 anos Ter estudado, no 

mínimo, 1 semestre de 
língua inglesa. 

Inglês – Inglês 2 4ª – 

18h40 às 21h50 
6 A partir de 15 anos Ter estudado, no 

mínimo, 1 semestre de 
língua inglesa. 

Inglês – Inglês 3 3ª – 

14h às 17h20 

4 Entre 11 e 15 anos Ter estudado, no 
mínimo, 1 ano de língua 
inglesa. 

Inglês – Inglês 4 3ª e 5ª – 

18h40 às 20h20 

5 A partir de 15 anos Ter estudado, no 
mínimo, 1 ano e meio 
de língua inglesa. 

Inglês – Inglês 4 2ª e 4ª – 

15h50 às 17h30 

2 A partir de 14 anos Ter estudado, no 
mínimo, 1 ano e meio 
de língua inglesa. 

Inglês – Inglês 4 3ª e 5ª – 

15h50 às 17h30 
4 Entre 12 e 15 anos Ter estudado, no 

mínimo, 1 ano e meio 



de língua inglesa. 

Inglês – Inglês 5 2ª e 4ª – 

14h às 15h40 

5 A partir de 14 anos Ter estudado, no 
mínimo, 2 anos de 
língua inglesa. 

Inglês – Inglês 5 3ª e 5ª – 

7h30 às 9h20 

10 Entre 12 e 15 anos Ter estudado, no 
mínimo, 2 anos de 
língua inglesa. 

Inglês – Inglês 5 4ª – 

18h40 às 21h50 

4 A partir de 15 anos Ter estudado, no 
mínimo, 2 anos de 
língua inglesa. 

Inglês – Inglês 6 2ª e 4ª – 

10h20 às 12h 

6 A partir de 15 anos Ter estudado, no 
mínimo, 2 anos e meio 
de língua inglesa. 

Inglês – Inglês 6 3ª e 5ª – 

14h às 15h40 

5 Entre 12 e 15 anos Ter estudado, no 
mínimo, 2 anos e meio 
de língua inglesa. 

Espanhol – Español 2 5ª – 

8h30 às 11h50 

4 A partir de 14 anos Ter estudado, no 
mínimo, 1 semestre de 
língua espanhola. 

Espanhol – Español 2 2ª e 4ª – 

15h50 às 17h30 

2 Entre 11 e 14 anos Ter estudado, no 
mínimo, 1 semestre de 
língua espanhola. 

Espanhol – Español 2 2ª– 

18h40 às 21h50 

4 A partir de 15 anos Ter estudado, no 
mínimo, 1 semestre de 
língua espanhola. 

Espanhol – Español 3 5ª – 

14h às 17h20 

4 A partir de 15 anos Ter estudado, no 
mínimo, 1 ano de língua 
espanhola. 

Espanhol – Español 4 2ª – 

18h40 às 21h50 

4 A partir de 15 anos Ter estudado, no 
mínimo, 1 ano e meio 
de língua espanhola. 

 

2.2 Podem concorrer a essas vagas alunos e servidores do Ifes, alunos e servidores da Pref. Municipal 

de Guarapari e comunidade externa em geral. 

 

3- INSCRIÇÕES 

 

3.1 Os interessados em concorrer a uma das vagas mencionadas no item 2 do presente edital deverão 

realizar a inscrição no período de 31 de JULHO a 04 de AGOSTO de 2017, preenchendo o formulário 

disponível no link https://docs.google.com/forms/d/1uJyVLrdIhtUmoV4PEZus0FB_O1RXlb-Q6if1M5gQR6Q  

 

3.2 O formulário que não estiver devidamente preenchido ou com falta de informações, será 

automaticamente desclassificado. 

3.3 Ao inscrever-se, o aluno receberá em seu email a confirmação da inscrição, indicando o local, o dia 

e a hora para a prova.  

3.4 Esse email deverá ser impresso e o candidato deverá apresentar como COMPROVANTE DE 

INSCRIÇÃO no dia da prova escrita. 

https://docs.google.com/forms/d/1uJyVLrdIhtUmoV4PEZus0FB_O1RXlb-Q6if1M5gQR6Q


3.5 O candidato inscrito que não obedecer à faixa etária da turma, mesmo aprovado, será eliminado 

do processo letivo. 

3.6 O candidato poderá fazer SOMENTE 1 ÚNICA inscrição. Caso se inscreva em mais de 1 língua ou 

em mais de 1 nível, o candidato estará automaticamente DESCLASSIFICADO. 

 

4- SELEÇÃO 

4.1 Os alunos serão selecionados através de provas de nivelamento na modalidade escrita, de acordo 

com a tabela abaixo: 

IDIOMA TIPO DE PROVA DATA/HORÁRIO 

Inglês Prova Escrita 08/08/17, às 18h40, no Auditório do 
Ifes campus Guarapari.  

Espanhol Prova Escrita 08/08/17, às 18h40, no Auditório do 
Ifes campus Guarapari. 

 

4.2 A prova será composta por 50 questões de múltipla escolha na língua pretendida. Essa prova é 

dividida em níveis e a quantidade de acertos em cada nível é que determinará o nível de proficiência 

do candidato e em qual turma ele poderá matricular-se, caso seja aprovado. 

4.3 No dia da prova, o candidato deverá apresentar, além do comprovante de inscrição, um 

documento oficial com foto. 

4.4 A não apresentação do comprovante de inscrição e do documento oficial com foto acarretará na 

ELIMINAÇÃO do candidato. 

 

5- RESULTADO 

 

5.1 A divulgação do resultado final será no dia 11 de AGOSTO de 2017 no site do Ifes campus 

Guarapari (www.gr.ifes.edu.br) 

 

6- DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 Não será exigida nenhum tipo de documentação que comprove horas de estudo. O que definirá o 

nível para o aluno será seu nível de proficiência na língua, comprovado por meio da prova escrita de 

nivelamento. 

6.2 O aluno que não comparecer na hora e local marcado para a realização da prova estará 

automaticamente ELIMINADO. 

6.3 Os alunos que já concluíram o Curso de Idiomas ofertado pela parceria IFES/SEMED-PMG, em 

qualquer uma das línguas ofertadas, também podem pleitear uma nova vaga por meio do processo de 

nivelamento. 

6.4 Não haverá nesse processo seletivo a opção de interpor nenhum tipo de recurso nem revisão de 

provas. 



6.5 Toda a comunicação necessária nesse processo seletivo será feita via email. 

 

Guarapari, 27 de julho de 2017. 

 

 

CRONOGRAMA 

PROCESSO SELETIVO CURSO DE IDIOMAS 

ETAPA / ATIVIDADE DATA 

Publicação do Edital 27/07/2017 

Período de Inscrições 31/07/2017 a 04/08/2017 

Prova 08/08/2017 

Publicação do Resultado Final 11/08/2017 

Início das aulas A partir de 14/08/2017 (de acordo com o dia da turma 
escolhida) 

 

 

André Effgen de Aguiar 
Coordenador do Curso de Idiomas 

Portaria nº 184 de 05/09/2014 


