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 Papel Reciclado 

 

Edital nº 18/2021, de 28 de julho de 2021 

PROCESSO SELETIVO PARA VAGAS REMANESCENTES NA DISCIPLINA LÍNGUA 

ESPANHOLA II– 2021 

 

O Diretor de Desenvolvimento de Ensino do Campus Guarabira do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, torna público que, no período de 28 a 30 de julho de 

2021, estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo para ingresso nas vagas 

remanescentes da disciplina de Língua Espanhola II, no ano de 2021, de acordo com as 

disposições deste Edital. 

 

A disciplina de Língua Espanhola II como segunda língua estrangeira moderna é de matrícula 

facultativa para o aluno. Segundo o Capítulo VI do Regimento Didático dos Cursos Técnicos 

Integrados: 

Art. 59. O aluno que optar por matricular-se na disciplina Língua Espanhola II, deverá cursá-la 

durante todo o tempo previsto para a sua conclusão. 

 

Art. 62 O abandono ou reprovação na disciplina Língua Espanhola II não representará retenção 

na série, mas será registrada no Histórico Escolar do aluno. 

 

1 - DOS OBJETIVOS 

1.1 Promover a inclusão linguística e cultural na língua espanhola para alunos dos cursos 

Técnico Integrado ao Ensino Médio de Edificações, Contabilidade e Informática do IFPB, 

campus de Guarabira. 

 

1.2 Promover a aprendizagem da língua espanhola em nível básico considerando as quatro 

habilidades comunicativas, compreensão e produção oral e escrita, ampliando as oportunidades 

de inserção no mercado de trabalho, bem como as oportunidades de mobilidade acadêmica. 

 

2 – DA MODALIDADE E OFERTA DE VAGAS 

2.1 As vagas ofertadas são destinadas aos alunos regularmente matriculados nos segundos, 

terceiros e quartos anos dos cursos Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio, Técnico 

em Contabilidade Integrado ao Ensino Médio e Técnico em Informática Integrado ao Ensino 

Médio do Campus Guarabira. 

 

2.2 Para o ano de 2021, serão ofertadas 30 (trinta) vagas remanescentes para Língua Espanhola II 

 

3 – DA CARGA-HORÁRIA 

Disciplina                             Carga-horária                    Vagas 

Língua Espanhola II                  67 horas                           40 

 

4 – DA INSCRIÇÃO 

4.1 As inscrições serão realizadas no período de 28 a 30 de julho de 2021, através do link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_OmChFaS7BfMg3AEOENa_C19poMg9Fow_I

EQPqQOijLP-aQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_OmChFaS7BfMg3AEOENa_C19poMg9Fow_IEQPqQOijLP-aQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_OmChFaS7BfMg3AEOENa_C19poMg9Fow_IEQPqQOijLP-aQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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4.2 A efetivação da inscrição será realizada mediante o preenchimento do formulário de 

inscrição disponível no link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_OmChFaS7BfMg3AEOENa_C19poMg9Fow_I

EQPqQOijLP-aQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

 

4.3 A seleção para a disciplina será realizada através da ordem de inscrição. 

 

4.4 Para matrícula em Espanhol II é necessário o aluno ter sido aprovado em Espanhol I . 

 

4.5 Ao se inscrever no processo, o candidato assume que está ciente e de acordo com todas as 

informações dispostas neste edital. 

 

5. DAS ATRIBUIÇÕES 

5.1 Ações inerentes às atividades a serem executadas pelos candidatos consistem em: estar 

presente em no mínimo 75% das aulas, ser avaliado pelos ministrantes do curso com uma média 

igual ou superior a 70 (setenta). 

 

5.2 Não é permitido o trancamento de matrícula. 

 

6. DO INÍCIO DAS AULAS 

6.1 As aulas terão início no dia 06 de agosto de 2021, de acordo com o horário estipulado neste 

edital. 

 

8. DO HORÁRIO 

Dia / Hora                                                 Disciplina 

Sexta-feira / 15:00 – 16:00                    Espanhol II 

 

 

 

Guarabira, 28 de julho de 2021 

 

 
ERIVAN LOPES TOMÉ JÚNIOR 

Diretor de Desenvolvimento do Ensino 

IFPB Guarabira 
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