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Dispõe sobre o Processo de Seleção para Cursos de projeto de extensão em 

Introdução ao Linux 

 

A direção geral do Campus Veranópolis do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, torna públicas as 

normas que regem o Processo de Seleção dos candidatos ao projeto de extensão Curso 

de Introdução ao Linux. 

 

1 Objetivo 

 

O curso tem como objetivo principal disponibilizar à comunidade local aulas práticas 

utilizando o sistema operacional Linux. 

 

2 Público-alvo 

 

Público alvo é a comunidade externa com o ensino médio completo ou em andamento. 

 

3 Oferta de vagas 

 

Serão ofertadas 20 vagas um curso FIC – Formação Inicial e Continuada – em 

Introdução ao Linux, Campus Avançado de Veranópolis do IFRS, com aulas 

realizadas às terças-feiras e quintas-feiras, das 14h00 às 18h00. 

 

4 Inscrições 

 

4.1 As inscrições deverão ser realizadas através de formulário on-line, disponibilizado 

no site http://expansao.ifrs.edu.br/site, entre nos dias 23 e 27 de novembro de 2016. 

 

4.2 Havendo mais inscritos do que vagas para o curso, a seleção dos candidatos se dará 

por meio de sorteio público. O sorteio público realizar-se-á no Campus Avançado de 

Veranópolis, no dia 28 de novembro de 2016, às 14h.  

 

4.3 As inscrições homologadas serão publicadas após o sorteio, através de publicação 

no site http://expansao.ifrs.edu.br/site/ 

 

5 Matrículas 

 

5.1 As matrículas serão realizadas no primeiro dia de aula. 

 

5.2 Documentação necessária para a matrícula: 

• Cópia do CPF e da carteira de identidade; 

 

6 Informes gerais e cronograma 



 

6.1 Início das aulas: 29 de novembro de 2016. 

6.2 Previsão de Término: 08 de dezembro de 2017. 

6.3 Carga horária total do curso: 16h. 

6.4 Carga horária semanal: 8h. 

6.5 Frequência mínima para certificação: 75% do total de aulas dadas. 

6.6 Avaliação: assiduidade e aproveitamento. 

6.7 Local das Aulas: Laboratório de Informática do IFRS - Campus Avançado de 

Veranópolis. 

 

7 Cronograma 

 

Inscrições: 23 a 27 de novembro de 2016. 

Sorteio e homologação das inscrições: 28 de novembro de 2016. 

Matrículas: 29 de novembro de 2016 (primeiro dia de aula). 

Início das aulas: 29 de novembro de 2016. 

Término das aulas: 08 de dezembro de 2016. 

 

8 Disposições finais 
 

8.1 À Direção Geral do Campus reserva-se ao direito de resolver os casos omissos e 

situações não previstas neste Edital. 

 

8.2 Este edital pode ser encontrado no endereço eletrônico 

http://expansao.ifrs.edu.br/site/. 

 

 

 

 

 

 

 

Veranópolis, 23 de Novembro de 2016. 

 

__________________________________________________ 

Erik Schüler 

Diretor Geral Pro-Tempore do Campus Avançado de Veranópolis 


