SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
DEPARTAMENTO DE PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO
CENTRO DE LÍNGUAS – LARANJAL DO JARI

CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2019 – PROEXT/IFAP
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA OS CURSOS DE LÍNGUA
INGLESA E LIBRAS DO CENTRO DE LÍNGUAS – CAMPUS
LARANJAL DO JARI
O Instituto Federal do Amapá (IFAP), por intermédio da Pró-Reitoria de Extensão
(Proext), no uso de suas atribuições legais, bem como do Centro de Línguas - Campus Laranjal
do Jari, promove a abertura das inscrições para o processo seletivo do Curso de Língua
Inglesa e Libras no nível Básico.
1 DO CURSO E VAGAS OFERTADAS
1.1 Serão ofertadas 60 (sessenta vagas) para o Curso de Língua Inglesa e 40 (quarenta vagas)
para o Curso de Libras desenvolvidos respectivamente em nível Básico, executado no período
de maio, junho e agosto de 2019, com a carga horária total de 60 horas.
1.2 As vagas são destinadas aos alunos, servidores docentes e técnicos administrativos do IFAP
e comunidade externa, conforme quadro abaixo:
Módulo*

C.H.

Quant.
Vagas

Turno

Horário

Inglês Básico

60h

30

Segunda e quarta

14h às 17h

Inglês Básico

60h

30

Terça e quinta

19h às 22h

Libras Básico

60h

40

Quinta e sexta

19h às 22h

2 DA INSCRIÇÃO
2.1 As inscrições serão realizadas, de forma presencial, no período de 25, 26 e 29 de abril de
2019, das 8h às 12h e das 14h às 17h, no Departamento de Extensão - Depex do Campus
Laranjal do Jari, localizado na Rua Nilo Peçanha, 1263, Bairro Cajari, Laranjal do Jari – AP.
2.2 Poderão se inscrever, neste processo seletivo, alunos, docentes e técnicos administrativos
do Instituto Federal do Amapá, além de pessoas da comunidade externa, que possuam ou
estejam cursando a partir do 3º ano do Ensino Médio/Técnico.
2.3 Não serão aceitas inscrições via postal, via fax e/ou via correio eletrónico.
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2.4 No ato da inscrição, o candidato deverá escolher o curso que irá concorrer (Libras ou Inglês).
2.5 A publicação das inscrições homologadas será publicada no site do Ifap (www.ifap.edu.br),
no dia 30 de abril de 2019.
2.6 As 100 (cem) vagas disponibilizadas para o presente processo seletivo estão distribuídas
conforme as reservas legais de vagas, sendo no percentual de 5% (cinco por cento) para pessoas
com deficiência e 20% (vinte por cento) para as pessoas autodeclaradas pretos ou pardos.
3 DO TESTE DE SELEÇÃO
3.1 O Teste de Seleção constará de uma prova no nível do Ensino Fundamental II, de Língua
Portuguesa, abrangendo Compreensão de Textos e Gramática com 20 (vinte) questões.
3.2 As vinte questões da prova serão de múltipla escolha com 4 (quatro) alternativas (A, B, C e
D) e somente uma delas conterá a resposta correta.
3.3 A resposta de cada questão será marcada em Folha–Resposta fornecida no dia do teste. O
candidato deverá preencher completamente a quadrícula correspondente à questão com caneta de
tinta preta ou azul.
3.4 A prova será aplicada na data provável de 02 de maio de 2019, das 19h às 21h30, no IFAP –
Campus Laranjal do Jari, onde os candidatos encontrarão as salas em que farão o teste, indicadas
com seus nomes.
3.5 Os candidatos deverão chegar com uma hora de antecedência no local da prova.
3.6 Para ter acesso ao local de prova, o candidato deverá apresentar um documento de
identificação com foto, de preferência o apresentado no ato da inscrição.
3.7 Iniciado o teste, não será permitido o ingresso de candidatos nos locais de aplicação.
3.8 Será eliminado da seleção o candidato que não comparecer para a realização do teste ou que,
tendo participado do mesmo, obtiver nota zero na prova.
4 DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
4.1 Para efeito de aprovação, serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota
igual ou superior a 6,0 (seis).
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4.2 Serão considerados classificados para o preenchimento das vagas da turma para a qual se
inscreveram que obtiverem as maiores notas, sendo estes considerados aprovados até o limite de
vagas conforme item 1.1 e tabela.
4.3 Em caso de empate, a classificação dos candidatos obedecerá aos seguintes critérios de
desempate, na ordem indicada:
a) a maior idade;
b) o maior grau de escolaridade.
4.4 O resultado parcial será divulgado no dia 06 de maio de 2019.
5 DO RECURSO
5.1 Serão aceitos recursos no dia 07 de maio de 2019, das 8h às 12h e das 14h às 17h, no
Departamento de Extensão - Depex do Campus Laranjal do Jari, localizado na Rua Nilo
Peçanha, 1263, Bairro Cajari, Laranjal do Jari – AP.
5.2 O formulário para recursos está disponibilizado junto a este processo seletivo (Anexo VI) e
deverá ser entregue presencialmente.
5.3 Não será aceita revisão de recurso.
5.4 O resultado do recurso será divulgado no dia 08 de maio de 2019, bem como a homologação
do resultado final.

6 DA MATRÍCULA
6.1 Os candidatos aprovados deverão efetuar matrícula nos dias 09 e 10 de maio de 2019, nos
horários das 8h às 11h e de 14h às 17h, no Registro Escolar do Campus Laranjal do Jari,
localizado na Rua Nilo Peçanha, 1263, Bairro Cajari, Laranjal do Jari – AP.

6.2 A efetivação da matrícula somente será realizada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Ficha de matrícula preenchida e assinada, disponível no local;
b) Original e Cópia do RG e CPF;
c) Original e Cópia do Comprovante de endereço;
d) Certificado ou atestado de conclusão do Ensino Médio, ou Declaração de matrícula conforme
subitem 2.2 (original e cópia);
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e) Termo de Compromisso preenchido e assinado (Anexo II);
f) Autorização do Responsável, se menor de idade (Anexo IV);
g) Autorização do Chefe Imediato e do responsável pela unidade (servidor do IFAP) (Anexo V).
6.3 A falta da apresentação, no ato da matrícula, de quaisquer dos itens acima implicará a
impossibilidade de sua efetivação.
6.4 O candidato que não realizar sua matrícula no prazo estabelecido neste processo seletivo
perderá automaticamente a vaga no curso.
6.5 As vagas não preenchidas durante o período de matrículas constante neste processo seletivo
serão preenchidas pelos candidatos do cadastro reserva.
6.6 O aluno matriculado que não frequentar os 02 (dois) primeiros dias de aula, sem
justificativa formal, será considerado desistente e sua vaga, ociosa. Neste caso, serão realizadas
tantas chamadas quantas necessárias até o preenchimento das vagas, desde que não tenha
ultrapassado duas semanas de aula.
6.7 É de única responsabilidade dos candidatos selecionados acompanhar a divulgação da
seleção nos locais indicados nesta chamada, bem como de realizar sua matrícula nas datas e
horários conforme previstos.
6.8 É de exclusiva responsabilidade dos candidatos do cadastro reserva acompanhar o resultado
da seleção e comparecer ao local de matrícula se porventura venham a ser contemplados com
vaga no curso.

7 ESTRUTURA DO CURSO
7.1 O curso de Língua Inglesa que trata este processo seletivo compreende um nível de ensino:
básico, com carga horária total de 60h. As aulas ocorrerão duas vezes / uma vez por semana
com a duração de 3h/dia. Os cursos serão ministrados com base na Abordagem Comunicativa
visando às quatro competências linguísticas: (a) Compreensão Oral (escutar); (b) Compreensão
Escrita (ler); (c) Expressão Oral (falar) e (d) Expressão Escrita (escrever).
7.2 O Curso de Libras que trata este processo seletivo compreende um nível de ensino: básico,
com carga horária total de 60h. As aulas ocorrerão duas vezes por semana com a duração de
3h/dia. Os cursos serão ministrados com base na Abordagem visual e espacial, visando as
seguintes competências: introdução a língua de sinais; datilologia; expressões faciais e
corporais; cultura do surdo.
7.3 A aprovação do módulo básico do curso se dará por meio de aproveitamento quantitativo de
6,0 (seis) pontos e frequência de 75%,
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7.4 Não é permitido o trancamento e nem reserva de matrícula em nenhum dos cursos.

8 DA CERTIFICAÇÃO
8.1 Os alunos aprovados no curso, conforme os requisitos constantes no item 5.3 deste
Processo Seletivo, terão direito à certificação de conclusão do curso, com carga horária de 60
horas, a ser emitido pelo DEPEX - Campus Laranjal do Jari.

9 CRONOGRAMA
DESCRIÇÃO

PERÍODO

Publicação da Chamada Pública
Período de Inscrição
Publicação da homologação dos inscritos
Aplicação da Prova
Resultado Parcial
Prazo para Recurso
Homologação do resultado final após recurso
Período de Matrículas
Início das Aulas

22/04/2019
25, 26 e 29/04/2019
30/04/2019
02/05/2019
06/05/2019
07/05/2019
08/05/2019
09 e 10/05/2019
13/05/2019

10 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 A inscrição do candidato implica a tácita aceitação das condições estabelecidas neste
processo seletivo
10.2 Em caso de desistência do curso, sem entrega de justificativa formal, o aluno ficará
impossibilitado de pleitear vaga em outro Curso FIC (Formação Inicial e Continuada), ofertado
pelo IFAP, no período de seis meses.
10.3 Os casos omissos nesta Chamada Pública serão resolvidos pela Comissão responsável pelo
presente processo seletivo, e pelo Centro de Línguas – Campus Laranjal do Jari.
Laranjal do Jari - AP, 22 de abril de 2019.

ÉRIKA DA COSTA BEZERRA
Pró-Reitora de Extensão
Portaria n. 439/2014/GR/IFAP
(versão original assinada)

PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 – PROEXT/IFAP
Curso:
ANEXO I – FICHA DE MATRÍCULA
Nº da Inscrição:
CURSO FORMAÇÃO BÁSICA EM INGLÊS OU LIBRAS
Campus Laranjal do Jari Turma Ingês (aulas às segundas e quartas)

14h às 17h
( )

Campus Laranjal do Jari Turma Ingês (aulas às quintas)
Campus Laranjal do Jari Turma Libras (aulas às quintas e sextas)

( )

19h às 22h
19h às 22h

( )

IDENTIFICAÇÃO
NOME:
[ ] Ensino Médio Incompleto
[ ] Ensino Médio Completo
NÍVEL DE
[ ] Graduação
[ ] Especialização [ ] Mestrado
[
ESCOLARIDADE:
CPF:
DATA NASC.:
RG:
TELEFONE:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CIDADE:
E-MAIL:
Possui alguma necessidade específica: [ ] Não
[ ] Sim
Em caso positivo, descreva:

INFORMAÇÕES (somente para alunos do Ifap)
CAMPUS:
CURSO:
TURNO:
NÍVEL:

ANO/SEMESTRE
INGRESSO:
TURMA:

INFORMAÇÕES (somente para servidores do Ifap)
LOTAÇÃO:
FUNÇÃO:
TURNO DE
[ ] Manhã
[ ] Tarde
TRABALHO:

Data:

/

/

Assinatura:

SIAPE:

[

] Noite

] Doutorado

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2019 PROEXT/IFAP
ANEXO II – TERMO DE COMPROMISSO
Eu,

,

naturalidade

, nacionalidade
, nº

, residente na

, bairro

, município

/AP, CEP

, telefone:

, RG nº

, CPF nº

,

aceito participar na condição de discente do Curso Básico de ( ) Inglês / ( ) Libras, com carga
horária total de 60 horas, o qual será realizado durante os meses de maio a agosto de 2019, nas
dependências do Campus Laranjal do Jari do Ifap. Comprometo-me a obedecer às regras previstas nesta
Chamada Pública, bem como respeitar às normas internas do Campus, ao qual estarei vinculado como
aluno em um curso de Formação Inicial.
Declaro estar ciente de

que

qualquer

desrespeito

às

mesmas

implicará

no

meu

desligamento do Curso e que, em caso desligamento ou abandono, isso poderá dificultar o
meu ingresso em futuros programas de Formação Inicial e Continuada oportunizados por esta instituição.

Data
:

/

/

Assinatura:

CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2019 PROEXT/IFAP
ANEXO III – CRONOGRAMA DE AULAS
Local: Campus Laranjal do Jari
Turma Inglês: 14 h às 17 h (aulas às segundas e quartas)
Turma Inglês: 19 h às 22 h (aulas às quintas)
Turma Libras: 19h às 22 h (aulas às quintas e sextas)
INGLÊS BÁSICO
TARDE
Carga Horária: 60 h
Meses:

INGLÊS BÁSICO
NOITE
Carga Horária: 60 h
Meses:

LIBRAS BÁSICO
Carga Horária: 60 h
Meses:

13/05; 15/05; 20/05; 22/05;
27/05; 29/05; 03/06; 05/06;
10/06; 12/06; 17/06; 19/06;
24/06; 26/06; 05/08; 07/08;
12/08; 14/08; 19/08; 21/08.
.

14/05; 16/05; 21/05; 23/05;
28/05; 30/05; 04/06; 06/06;
11/06; 13/06; 18/06; 25/06;
27/06; 01/08; 06/08; 08/08;
13/08; 15/08; 20/08; 22/08.

16/05; 17/05; 23/05; 24/05;
30/05; 31/05; 06/06; 07/06;
13/06; 14/06; 21/06; 27/06;
28/06; 01/08; 02/08; 08/08;
09/08; 15/08; 16/08; 22/08.
.

Total: 20 aulas/turma

Total: 20 aulas/turma

Total: 20 aulas/turma

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2019 – PROEXT/IFAP
ANEXO IV - AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL (somente para menores de idade)

Eu,

,

CPF nº

, residente na
,

nº

, bairro

telefone:

, município
, responsável pelo menor

/AP, CEP

,
,

, autorizo a inscrição e matrícula no Curso Básico de ( ) Inglês
14h às 17h / ( ) Inglês 19h às 22h / ( ) Libras 19h às 22h, com carga horária total de 60 horas, o qual
será realizado durante os meses de maio de 2019 a agosto de 2019, nas dependências do Campus
Laranjal do Jari do Ifap.

Data
:

/

/

Assinatura Responsável:
Assinatura do Aluno:
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CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2019 – PROEXT/IFAP
ANEXO V – AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO (somente para servidores do Ifap)
Nome:
CPF:
Função:

RG:

Siape:

Regime de Trabalho:
Lotação:
Requerimento de Autorização para realizar inscrição do Curso de ( ) Inglês / ( ) Libras, a ser
realizado durante o período de maio de 2019 a agosto de 2019, com dois encontros presenciais por semana,
no Campus Laranjal do Jari, no horário de ( ) Inglês 14h às 17h / ( ) Inglês 19h às 22h / ( ) Libras 19h
às 22h.

Parecer da Chefia Imediata: (

) Favorável

(

) Não favorável

Observação:

Local/Data:

,

/

/
Assinatura da Chefia Imediata

Parecer do Responsável pela Unidade de Lotação: ( ) Favorável

(

) Não favorável

Observação:
Local/Data:

,

/

/
Assinatura do Diretor-Geral

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2019 – PROEXT/IFAP
ANEXO VI - FORMULÁRIO DE RECURSO

Os recursos deverão ser entregues pelo proponente em duas vias, a ser protocolado conforme
previsto no item 3.1 desta chamada pública.
Nome do Proponente:
E-mail:
JUSTIFICATIVA DO PROPONENTE:

Local/Data:

,

/

/

Assinatura do Proponente
Parecer: (

) Deferido / (

Justificativa:

) Indeferido

