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

EDITAL Nº 01 DE 22 DE JANEIRO DE 2019
SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA O CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM INGLÊS
BÁSICO (MÓDULO BÁSICO II)
1. DO OBJETIVO
1.1 O presente edital visa à seleção de estudantes para o Curso de Formação Continuada em
Inglês Básico, nível Básico II, ofertado pelo Campus Viamão.

2. DO CURSO
2.1 O Curso de Formação Continuada em Inglês Básico tem duração de dois semestres,
totalizando
ando 160 horas, assim distribuídas:
I. O 1º semestre: Nível Básico I (quatro horas semanais, durante cinco meses, totalizando 80
horas de curso), ofertado em 2018/2
2;
II. 2º semestre: Nível Básico II (quatro horas semanais, durante cinco meses, totalizando 80 horas
de curso), a ser ofertado em 2019/1
1.
2.2 Ao final de cada semestre, se aprovado, o estudante recebe certificado de conclusão
correspondente ao nível cursado (Básico I e Básico II).
2.3 A progressão do estudante para o nível subsequente, caso es
este
te seja ofertado, ocorre
mediante sua aprovação. Esta requer aproveitamento de, no mínimo, 70% (média 7,0) e
frequência mínima às aulas de 75%.
2.4 O curso de Inglês Básico II,, com duração de quatro horas semanais, ocorrerá nos seguintes
dias e horários:terças e quintas-feiras,
feiras, das 16h às 18h.
2.5 As aulas de Inglês Básico II terão início no dia 12 de março de 2019 (terça-feira)
feira).
3. DAS INSCRIÇÕES E DE SEUS REQUISITOS
3.1 Poderão participar do curso pessoas pertencentes à comunidade interna e externa ao Campus
Viamão. O nível de escolaridade mínimo é o Ensino Fundamental incompleto.
ncompleto. A idade mínima
requerida é de 14 anos completos no ato de inscrição.
3.2 O candidato poderá participar somente de um dos cursos ofertados pelo Campus Viamão:
Inglês ou Espanhol.
3.3 Os alunos aprovados no módulo Básico I em 2018/2 terão vaga garantida no nível Básico II de
2019/1
/1 na língua em que foram aprovados, devendo fazer sua inscrição presencialmente para
garantir a vaga.
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3.4 Alunos que tenham cursado o módulo Básico I em 2017/2, com aprovação, e que ainda não
tenham cursado o módulo Básico II também poderão se inscrever através deste edital, devendo
fazer sua inscrição presencialmente para garantir a vaga.
3.5 Caso haja vagas remanescentes após o período inicial de inscrições, elas serão preenchidas
por outros candidatos da comunidade interna ou externa que não tenham sido contemplados por
editais anteriores e que sejam selecionados por meio de nivelamento (ver item 5 deste edital).
3.6 As inscrições dos alunos antigos ocorrerão no período de 18 a 21 de fevereiro (conforme item
4.2). Se sobrarem vagas após a inscrição dos alunos antigos, ocorrerão inscrições para o
nivelamento,no período de 25 a 26 de fevereiro (conforme item 4.3).
3.6.1 Todas as inscrições acima citadas deverão ser feitas presencialmente
esencialmente no Setor de Registros
Acadêmicos do Campus Viamão localizado na sede do IFRS - Campus Viamão (Av.
(
Senador
Salgado Filho, 7000, sala
la 106, Viamão/RS - CEP 94420-010), nos dias indicados para cada caso
caso,
das 14h às 17h, mediante a entrega dos seguintes documentos:
I. Ficha de inscrição preenchida (Anexo I ou Anexo II);
II. Documento de identidade;
III. CPF;
IV. Comprovante de escolaridade;
V. Comprovante de endereço.

4. DAS VAGAS
4.1 Serão ofertadas vinte e cinco (25) vagas para o curso de Inglês Básico II, com horário
conforme descrito no item 2.4.
4.2 Será dada prioridade aos alunos que concluíram o módulo Básico I em 2018/2 ou em 2017/2.
4.3 Se sobrarem vagas após a inscrição dos alunos antigos, haverá um teste de nivelamento para
preencher as vagas remanescentes.
4.3.1 O nivelamento será aplicado para o dobro do número de vagas remanescentes. A inscrição
para o nivelamento se encerrará quando este número for preenchido, por ordem de inscrição.
4.3.2.Havendo mais alunos nivelados do que vagas, será feita uma lista de suplentes,
suplentes conforme
desempenho
sempenho dos candidatos na prova escrita e na entrevista (ver item 5 deste edital).
edital)

5. DO NIVELAMENTO
5.1 O teste de nivelamento para o curso de Inglês Básico II se destina apenas a alunos novos e
ocorrerá, impreterivelmente, no dia 2
28 de fevereiro.
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5.2 O teste será constituído de uma prova escrita – mesmo horário para todos os inscritos – e de
uma entrevista individual, sendo assim avaliadas as quatro habilidades do candidato (leitura,
escrita, escuta e fala).
5.2.1 Os horários da prova escrita e das entrevistas individuais serão informados
informado após a
confirmação das inscrições,, devendo o candidato comparecer às duas etapas do nivelamento nos
horários pré-estabelecidos
s pela Coordenação.
Coordenação
5.2.2 Os conteúdos da prova terão relação com aqueles já trabalhados no curso de Inglês Básico
I:
a) Conteúdos linguístico-gramaticais:
gramaticais: adjectives; articles; conjunctions (and, but, so);
demonstrative pronouns; plurals; possessive adjectives; possessive pronouns; prepositions of
place; present continuous; simple present; time expressions; verb be; wh- questions;
questions word order
(adjectives and nouns).
b) Conteúdos lexicais: ages; appearance and personality
personality; cities, countries and nationalities
nationalities;
classroom language; classroom objects
objects; clock time; clothing; colors; days of the week
week; everyday
activities; family; greetings; introducing yourself and friends;
friends locations in a room; names and titles
titles;
personal items; the alphabet; the numbers;
numbers times of the day; transportation; weather and seasons
seasons.
5.3 Os candidatos selecionados serão aqueles cuja proficiência na língua inglesa seja adequada
para o curso Inglês Básico II.
5.3.1 Os candidatos que não tiverem os requisitos mínimos (conforme
(
explicitado em 5.2.
5.2.2) não
serão selecionados pelo nivelamento.
5.3.2 Os candidatos que demonstrarem proficiência muito além da necessária para o curso Básico
II não serão selecionados, por se entender que já têm o conhecimento que será trabalhado no
curso.
5.4 A lista de selecionados e suplentes ser
será divulgada até o dia 08 de março, nas dependências
do Campus e através do site https://ifrs.edu.br/viamao/.
https://ifrs.edu.br/viamao/
5.5 A matrícula do candidato selecionado pelo nivelamento será efetivada mediante a presença n
na
primeira semana de aulas. No caso de não comparecimento, a vaga será ocupada por um
candidato da lista de suplentes.
6. DO DESLIGAMENTO DO CURSO
6.1 Em caso de reprovação ou de abandono do semestre, o estudante será automaticamente
desligado do curso, perdendo sua vaga. Caso queira retornar ao curso, não mais terá a sua vaga
garantida, estando sujeito a outros processos seletivos previstos em novos editais.
6.1.1 Entende-se também por abandono o aluno matriculado que não comparecer às aulas da
primeira semana do curso, sendo
endo igualmente desligado e deixando sua vaga disponível para
possíveis suplentes.
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7. DO CRONOGRAMA

Abertura do Edital

22/01/2019

Inscrições dos alunos antigos (2018/2 e 2017/2)
Divulgação de vagas para nivelamento
Inscrições para o nivelamento

18/02 a 21/02
21/02/2019
22/02/2019
/2019
25/02 e 26/02
26/02/2019

Divulgação dos horários para o nivelamento

27/02/2019
/2019

Nivelamento (prova escrita e entrevistas)

28/02/2019
/2019

Divulgação da lista de selecionados e suplentes
Início das aulas

Até 08/03
/03/2019
12/03/2019
/2019

Chamamento de suplentes

Até 25/03
/03/2019

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 O Campus Viamão se reserva o direito de rever os dados deste edital a qualquer tempo.
8.2
.2 Os casos omissos serão tratados pela Coordenação dos Cursos.

Alexandre Martins Vidor
Diretor-geral pro tempore
Portaria nº 686/2017
*O documento original encontra-se
encontra
assinado
ado no Gabinete da Direção Geral.
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA ALUNOS ANTIGOS NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA
EM INGLÊS BÁSICO II
NÚMERO DE INSCRIÇÃO (preenchido pela instituição):______________________________

1. Dados Pessoais (anexar cópia do documento de identidade e do CPF)
Nome Completo: ________________________________________________________________
________________________________________________________________
Data de Nascimento: ___/___/___
Idade: ________
Nacionalidade: ________
__________________
Gênero: ( ) Feminino ( ) Masculino ( ) Não-Binário
Não Binário ( ) Outro: _____________
_________________________
Documento de identidade: _________________________
_________________________ Órgão Emissor: _______________
__________________
CPF: ________________________
__________ ( ) próprio
( ) responsável
Responsável legal (se menor de 18 anos): ____________________________________________
____________________________________________

2. Endereço
Rua/Av.: ________________________________________
_________________________________ Número: _____ Complemento: _____
Cidade: ____________________
_______ UF: ________ Telefone Residencial: ( ) __________________
Telefone Celular: ( ) ________________ E-mail:
E
_____________________________
___________________

3. Escolaridade
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

Assinatura:
_____________________________________________________________________
(Candidato ou responsável)

✄-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO –INGLÊS BÁSICO II– FORMAÇÃO CONTINUADA
Número da Inscrição: ________________________________
________________________________ Data da inscrição: ___/___/___
Nome do Candidato:
ndidato: ____________________________________________________________
____________________________________________________________
Servidor: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(assinatura e carimbo)
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ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O NIVELAMENTO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO
CONTINUADA
CONT
EM INGLÊS BÁSICO II
NÚMERO DE INSCRIÇÃO (preenchido pela instituição):______________________________

1. Dados Pessoais (anexar cópia do documento de identidade e do CPF)
Nome Completo: _________________________
________________________________________________________________
_______________________________________
Data de Nascimento: ___/___/___
Idade: ________
Nacionalidade:
___________________
Gênero: ( ) Feminino ( ) Masculino ( ) Não-Binário
Não
( ) Outro: ________________________
____________________
Documento
umento de identidade: ___________
_________________________
______________ Órgão Emissor: __________________
_____________
CPF: ________________________
_____________ ( ) próprio
( ) responsável
Responsável legal (se menor de 18 anos): ____________________________________________
____________________________________________
2. Endereço (anexar comprovante)
Rua/Av.: ________________________________________
__________________________ Número: _____ Complemento: _____
Cidade: ____________________
______ UF: ________ Telefone Residencial: ( ) __________________
Telefone Celular: ( ) _______________
_________ E-mail:
E
______________________________________
_____________________________
3. Escolaridade (anexar comprovante do último grau de escolaridade)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. Relação com o IFRS CampusViamão
Viamão (marcar público interno ou externo)
(
(

) Público interno Especifique: (
) Público externo

) Aluno (

) Servidor (

) Outro: _________________

Assinatura: ____________________________________________________________________
________________________________________________________
(Candidato ou responsável)

✄-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO –INGLÊS BÁSICO II– FORMAÇÃOCONTINUADA
Número da Inscrição: ________________________________
__________________________ Data da inscrição: ___/___/___
Nome do Candidato: ____________________________________________________________
____________________________________________________________
Servidor: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(assinatura e carimbo)
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