Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Rolante

Edital Nº 26/2018, de 10 de dezembro de 2018 Seleção para Curso de Extensão
O Diretor-geral pro tempore Jesus Rosemar Borges, do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) – Campus Rolante, no uso de suas atribuições que lhe
são conferidas pela Portaria no 684/2017, torna público Edital para o Processo de Seleção para
Curso de Extensão.

1. OBJETIVOS
1.1. Abrir seleção para o ingresso no Curso de Extensão Manutenção e Regulagem de
Implementos Agrícolas;
1.2. Proporcionar à comunidade local oportunidades de qualificação profissional e
desenvolvimento pessoal por meio da participação em um curso de curta duração na modalidade
extensão.
2. INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições estarão abertas a partir do dia 12/12/2018 e encerram-se dia 11/01/2019;
2.2. As inscrições podem ser realizadas presencialmente junto ao Laboratório Agrotécnico,
sala T2, no IFRS Campus Rolante localizado na Rodovia RS 239, Km 68 - Rolante/RS, das 12h às
18h nas segundas-feiras e das 8h às 14h de terça à sexta-feira e no Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Rolante localizado na Rua Conceição 892 – Rolante/RS, das 8h e 30min às 11h e 30min e
13h e 30min às 18h.
2.2.1. Excepcionalmente nos dias 24/12/2018 e 31/12/2018, as inscrições não serão
realizadas;
2.2.2. Excepcionalmente nos dias 26/12/2018 e 02/01/2019, as inscrições ocorrerão
somente no Campus Rolante, das 12h às 18h;
2.3. Para realizar a inscrição, os candidatos deverão entregar os seguintes documentos:
2.3.1. Cópia do documento de identidade (RG ou CNH);
2.3.2. Cópia do CPF (quando o número não constar no documento de identidade);
2.3.3. Cópia de um comprovante de residência ou declaração de endereço;
2.3.4. Formulário de inscrição preenchido, conforme anexo I.
Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (51) 3574-9601 e (51) 3547- 9615 ou
pelo e-mail extensao@rolante.ifrs.edu.br.
3. REQUISITOS PARA A CANDIDATURA
3.1. Ser alfabetizado e maior de 18 anos.

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Rolante

4. VAGAS E SELEÇÃO
4.1. Serão disponibilizadas 30 vagas;
4.2. Caso não ocorra a homologação da inscrição do candidato no curso, o candidato poderá
interpor recurso dentro do cronograma estabelecido pelo presente Edital;
4.3. Encerrado o período de interposição de recursos para as inscrições não homologadas
e havendo o número de inscritos superior ao número de vagas ofertadas pelo curso pretendido, será
realizado um sorteio público classificatório. Este sorteio será realizado dia 17/01/2019, segunda-feira,
às 19h, pela Coordenação de Extensão do IFRS Campus Rolante no Auditório, localizado na
Rodovia RS 239, Km 68 - Rolante/RS.
5. CURSO OFERECIDO
5.1 Manutenção e Regulagem de Implementos Agrícolas
O curso de manutenção e regulagem de máquinas e implementos agrícolas vai abordar
técnicas de regulagem e manutenção de semeadora adubadora, distribuidor centrífugo e pulverizador
de barras hidráulico. Os tópicos que serão apresentados são: Introdução a implementos agrícolas,
tipos de semeadoras adubadoras e suas diferenças, distribuidor centrífugo e tipos de pulverizadores
e seus componentes. As aulas serão teóricas e práticas, com a demonstração de todas as regulagens
necessárias para a utilização adequada das máquinas e implementos agrícolas, resultando em uma
melhor eficiência na qualidade do trabalho. Oportunizando de forma gratuita e de qualidade novas
perspectivas e conhecimentos na área de desenvolvimento agrário /rural.
6. REALIZAÇÃO DAS AULAS
6.1. As aulas serão realizadas no IFRS Campus Rolante localizado na Rodovia RS 239, Km
68 - Rolante/RS, com início em 21/01/2019 e término no dia 25/01/2019, das 19h às 22h e 30min.
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7. DO CRONOGRAMA
7.1. As etapas e prazos do Edital de Seleção dos cursos de extensão ficam assim definidos:
Etapas

Prazos

1. Publicação do Edital de Seleção

10/12/2018

2. Período das inscrições

12/12 a 11/01/2019

3. Publicação preliminar das inscrições homologadas

14/01/2019

4. Período de interposição de recursos para as inscrições não
homologadas
5. Realização do sorteio público classificatório das inscrições
homologadas para cada curso, após interposição de recursos

15/01 a 16/01/2019

17/01/2019

6. Publicação final dos candidatos selecionados

18/01/2019

7. Início das aulas do curso de extensão

21/01/2019

*Se o estudante não comparecer nas duas primeiras aulas perderá o direito à vaga, sendo chamado o
próximo da lista classificatória do sorteio público.

8. CERTIFICAÇÃO
8.1. A frequência mínima presencial para certificação é 75% do total de aulas oferecidas.
9. DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. Dúvidas e maiores informações sobre o curso serão respondidas no IFRS Campus
Rolante localizado na Rodovia RS 239, Km 68 - Rolante/RS, das 12h às 18h nas segundas-feiras e
das 8h às 14h de terça à sexta-feira. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (51)
3547-9601 e (51) 3547-9615 ou pelo e-mail extensao@rolante.ifrs.edu.br.

Rolante/RS, 10 de dezembro de 2018.

Prof. Jesus Rosemar Borges
Diretor-geral pro tempore do IFRS Campus Rolante
Portaria no 684/2017
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ANEXO I - Formulário de Inscrição
1. Dados do curso de extensão para o qual o estudante está se candidatando
Curso de extensão pretendido:

Manutenção e Regulagem de Implementos Agrícolas

2. Dados de identificação do estudante
Nome do candidato:
Data de nascimento:
Número da carteira de identidade/
órgão expedidor:
Número do CPF:
Endereço completo:
Telefone:
E-mail:
Identificação do responsável legal,
se menor de 18 anos:
Escolaridade:
Ocupação/trabalho:
Cor/Raça:

( ) Branca

( ) Preta

( ) Parda

( )Amarela

( ) Indígena (conforme Portaria N° 156)
Renda Bruta Familiar em salários
mínimos:

( )1

( )2

( )3

( )4

( ) Acima de 4 salários

Número de integrantes na família:

( )1

( )2

( )3

( )4

( )5

( )6

( )7

( )8 ( )9

ou mais integrantes
3.

Declaração
Declaro que possuo disponibilidade de carga horária semanal necessária ao desenvolvimento das

aulas ao qual estou me candidatando.
4.

Assinatura

Assinatura do candidato

