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Edital 005/2016 
 
Dispõe sobre o Processo de Seleção para Cursos de projeto de extensão em Informática 
básica para adultos. 
 
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 Informática básica para 
adultos. 
 
1 Objetivo 
 
Oferecer capacitação em informática básica, promovendo a inclusão digital, ao proporcionar a 
estudantes a compreensão do uso básico do computador, assim como a utilização das principais 
redes sociais e formas de comunicação pela Internet. 
 
2 Público-alvo 
 
Pessoas que busquem capacitação em informática básica, com prioridade àqueles que 
apresentarem comprovação de renda familiar abaixo de 1,5 salários mínimo per capita, vigente 
no país. A renda familiar deverá ser comprovada através de cópias da carteira de trabalho, 
contracheques, ou documentos de acordo com a atividade exercida, na matrícula. Sendo o caso 
de o candidato ter renda per capita inferior a 1,5 salário mínimo, no ato da inscrição, fará uma 
autodeclaração de renda. 
 
3 Oferta de vagas 
 
Serão ofertadas 42 vagas para quatro cursos FIC – Formação Inicial e Continuada – em 
Informática básica para adultos, na cidade de Veranópolis/RS, sendo duas turmas no Bairro 
Pôr do Sol, com total de 18 vagas (09 em cada turma) e duas turmas no Centro, com total de 24 
vagas (12 em cada turma). 
 
4 Inscrições 
 
As inscrições deverão ser realizadas na sede da Indústria do Conhecimento SESI, situada na 
Rua Papa João Paulo II, nº 1000, Bairro Pôr do Sol, nos dias 07 e 08 de novembro de 2016, das 
17h às 21h; e na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), nos dias 09 e 10 de 
novembro de 2016, das 08h30 min às 11h30 min e das 13h30min às 17h. 
 
Vagas prioritárias serão destinadas a alunos que comprovarem renda familiar per capita igual ou 
inferior a 1,5 salários mínimo vigente no país. O acesso também poderá ser universal. Havendo 
mais inscritos do que vagas para o curso, a seleção dos candidatos se dará por meio de sorteio 
público, sempre com prioridade àqueles que comprovaram, no ato da inscrição, a renda familiar 
igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita.  
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O sorteio público realizar-se-á no Campus Veranópolis, no dia 11 de novembro de 2016, às 10h. 
Aqueles que apresentarem documentação comprovando a prioridade, sendo o número inferior às 
vagas oferecidas, não precisarão participar do sorteio. 
 
As inscrições homologadas serão publicadas durante o mesmo dia do sorteio, através de 
publicação no site http://expansao.ifrs.edu.br/site/.  
 
5 Matrículas 
 
As matrículas serão realizadas no primeiro dia de aula.  

Documentações necessárias para a matrícula: 

• Cópia do CPF e da Carteira de Identidade (RG). 
 
6 Informes gerais e cronograma 
 
� Inscrições: 07, 08, 09 e 10 de novembro de 2016. 
� Sorteio e homologação das inscrições: 11 de novembro de 2016. 
� Início das aulas: 14, 16, 17 e 18 de novembro de 2016 (primeiro dia de aula em cada turma). 
� Previsão de término das aulas: 23, 24, 25 e 26 de janeiro de 2017. 
� Carga horária semanal: 3h/a em cada turma. 
� Carga horária total do curso: 30h. 
� Frequência mínima para certificação: 75% do total de aulas dadas. 
� Avaliação: assiduidade, aproveitamento e participação. 
� As aulas, no Bairro Pôr do Sol, acontecerão nas segundas-feiras e quartas-feiras, na Indústria 

do Conhecimento SESI, no horário das 19h às 22h. 
� As aulas, no Centro, acontecerão nas terças-feiras e quintas-feiras, no Laboratório de 

Informática da Secretaria de Educação e Cultura, na Avenida Doutor José Montaury, 181, 
no horário das 19h às 22h. 

 
7 Disposições finais 
 

A Diretoria geral do Campus reserva-se ao direito de resolver os casos omissos e situações não 
previstas neste Edital. 
 
Este edital pode ser encontrado no endereço eletrônico http://expansao.ifrs.edu.br/site. 

Veranópolis, 03 de Novembro de 2016. 
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Erik Schüler 

Diretor-geral do Campus Veranópolis 


