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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES
REFERENTE AO EDITAL Nº 36/2019 - CURSO FIC PREPARATÓRIO PARA O ENEM – PROENEM 2019

A Diretoria de Desenvolvimento de Ensino do IFPB – Campus Cabedelo, no uso de suas atribuiço� es
legais e de acordo com as disposiço� es da  legislaça�o pertinente, faz saber, pelo presente Edital, que
estara�o abertas, no perí#odo de 23 a 27 de agosto de 2019, as inscriço� es para preenchimento das
vagas remanescentes para o Curso Preparato# rio para o Exame Nacional do Ensino Me#dio (ENEM),
ano 2019.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1  O  presente  edital  tem  por  finalidade  a3  oferta  de  vagas  remanescentes  para  o  curso
preparato# rio PROENEM, abordando as a# reas de conhecimento solicitadas no ENEM: Linguagens,
Co# digos  e  suas  Tecnologias;  Matema# tica  e  suas  Tecnologias;  Cie9ncias  Humanas  e  suas
Tecnologias; Cie9ncias da natureza e suas Tecnologias.
1.2 Sa�o objetivos especí#ficos do curso:

a) Capacitar os estudantes com compete9ncias e habilidades nas a# reas exigidas pelo ENEM;
b) Revisar os conteu# dos ba#sicos programa# ticos do ENEM;
c) Promover a resoluça�o de provas do ENEM aplicadas em ediço� es anteriores.

2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

2.1 Como requisito necessa# rio para inscriça�o nas vagas remanescentes no curso preparato# rio
PROENEM, o candidato devera#  ter concluí#do ou estar cursando o Ensino Me#dio e devera#
apresentar a comprovaça�o de inscriça�o no Enem 2019. 

3. DAS VAGAS E HORÁRIOS

3.1 Sera�o ofertadas 10 vagas remanescentes, conforme item 2.1.
3.2 As aulas sera�o ministradas nos seguintes dias e hora# rios:

Dia Semanal Manhã Tarde

Segunda-feira - 13h30 às 17h50

Sexta-feira - 13h30 às 17h50

Sábado 08h às 12h20 (26/10 e 09/11) -

4. DAS INSCRIÇÕES E PRAZOS

4.1 As inscriço� es para as vagas remanescentes sera�o realizadas no perí#odo de 23 a 27 de agosto
de 2019, no setor de protocolo, no hora# rio de 08h a3 s 17h.
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4.2 Para realizaça�o da inscriça�o nas vagas remanescentes o candidato devera#  protocolar para
Diretoria de Desenvolvimento de Ensino (DDE) a  Ficha de Inscriça�o devidamente preenchida
(ANEXO I), juntamente com a relaça�o de documentos descrita abaixo:

 Certificado de Conclusa�o do Ensino Me#dio ou Declaraça�o de Matrí#cula no Ensino Me#dio;
 Documento de identificaça�o com foto e CPF (fotoco# pia);
 Comprovante de endereço com CEP (fotoco# pia).
 Comprovante de Inscriça�o no Enem 2019.

4.3 A ficha de inscriça�o (ANEXO I) devera#  ser assinada pelo responsa#vel legal, caso o candidato
seja menor de idade.
4.4 A inscriça�o implica, automaticamente, no conhecimento e na ta# cita aceitaça�o das condiço� es
estabelecidas  pelo  IFPB  –  Campus  Cabedelo,  nesta  seleça�o,  das  quais  o  candidato  ou  seu
representante legal na�o podera�o, em hipo# tese alguma, alegar desconhecimento.
4.5 Sa�o de inteira responsabilidade dos candidatos as informaço� es prestadas no ato da inscriça�o
e sera�o anuladas, a qualquer tempo, as inscriço� es que na�o obedeçam os crite#rios deste edital.

5. DA SELEÇÃO E CRITÉRIOS CLASSIFICATÓRIOS

5.1 A seleça�o dos candidatos se dara#  por ordem de inscriça�o, obedecendo aos crite#rios do item 4.
Ao te#rmino do preenchimento das 10 vagas, sera#  formada uma lista de espera para convocaço� es
futuras.

6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

6.1 O resultado preliminar sera#  divulgado no dia 27 de agosto de 2019, tendo os candidatos 01
(um) dia u# til para realizarem interposiça�o de recursos.
6.2 O candidato que tiver sua inscriça�o  indeferida podera#  entrar com recurso no dia  28 de
agosto de 2019,  atrave#s  de protocolo encaminhado a3  DDE deste Campus, conforme hora# rio
estabelecido no subitem 4.1. 
6.3 O resultado final sera#  divulgado no dia 29 de agosto de 2019.
6.4  Os  candidatos  devera�o  acompanhar  a  divulgaça�o  dos  resultados,  assim  como  outras
informaço� es pertinentes a  este  processo  seletivo,  na  pa#gina  de  editais  do  IFPB-Campus
Cabedelo, disponí#vel em: http://www.ifpb.edu.br/cabedelo/editais.

7. DO INÍCIO E DURAÇÃO DO CURSO

7.1 O curso possui carga hora# ria prevista de  64 horas,  com duraça�o estimada de  03 meses,
durante o perí#odo 19 de agosto de 2019 a 9 de novembro de 2019.

8. DOS INFORMES GERAIS DO CURSO

8.1 O curso e#  gratuito, sendo de responsabilidade do estudante o seu deslocamento ate#  o local
das aulas.

http://www.ifpb.edu.br/cabedelo/editais


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
 CAMPUS CABEDELO

Edital Nº 45/2019, de 22 de Agosto de 2019

8.2 Os candidatos selecionados devera�o assinar listagem de presença em cada aula, devendo ter
no mí#nimo de freque9ncia 75% de presença para o recebimento do Certificado de Participaça�o no
Curso.
8.3 A ause9ncia por 03 aulas consecutivas, sem justificativa protocolada para a DDE em ate#  05
dias  apo# s  a  ocorre9ncia,  implicara#  no  cancelamento  automa# tico  da  participaça�o  do  discente
selecionado no PROENEM.

9. CRONOGRAMA

ETAPA DATA LOCAL

Publicaça�o e divulgaça�o do edital 22 de agosto de 2019 *Quadro de aviso
http://www.ifpb.edu.br/cabedelo/editais 

Perí#odo de inscriça�o 23,  26  e  27  de  agosto  de
2019

Protocolo do IFPB – Campus Cabedelo
08h a3 s 17h

Divulgaça�o do resultado preliminar 27 de agosto de 2019 *Quadro de aviso
http://www.ifpb.edu.br/cabedelo/editais 

Prazo para interposiça�o de recurso 28 de agosto de 2019 Protocolo do IFPB – Campus Cabedelo
08h a3 s 17h

Divulgaça�o do resultado final 29 de agosto de 2019 *Quadro de aviso
http://www.ifpb.edu.br/cabedelo/editais 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 O presente Edital, suas retificaço� es e os resultados parciais e finais sera�o publicados no site 
do IFPB, no endereço eletro9 nico http://www.ifpb.edu.br/cabedelo/editais. 

10.2 EH  de inteira responsabilidade do interessado acompanhar, no endereço eletro9 nico
indicado, os resultados e demais publicaço� es referentes ao presente Edital.
10.3 Os casos omissos a esse Edital sera�o resolvidos pela Direça�o de Desenvolvimento de
Ensino do Campus Cabedelo.

Cabedelo, 22 de agosto de 2019.

TURLA ALQUETE
Diretora de Desenvolvimento de Ensino

IFPB – Campus Cabedelo

http://www.ifpb.edu.br/cabedelo/editais
http://www.ifpb.edu.br/cabedelo/editais
http://www.ifpb.edu.br/cabedelo/editais
http://www.ifpb.edu.br/cabedelo/editais
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FICHA DE INSCRIÇÃO – PROENEM 2019

Nome completo:
RG: OH rga�o Expedidor:
CPF: Data de Nascimento:
Nome do Ma�e:
Nome do Pai:
Endereço:
Bairro: Cidade:
CEP: Estado:
Celular:
E-mail:
Telefone do responsa#vel (caso menor): 

Anexar as cópias dos seguintes documentos:

(   ) Certificado de Conclusa�o do Ensino Me#dio ou Declaraça�o de Matrí#cula no Ensino Me#dio
(   ) Documento de Identificaça�o com foto;
(   ) CPF;
(   ) Comprovante de Reside9ncia com Cep;
(   ) Comprovante de Inscriça�o no Enem 2019.

_____________________________________________________
Assinatura do Candidato

___________________________________________________________
Assinatura do responsa#vel (caso menor de idade)


