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RETIFICAÇÃO DO EDITAL 01/2019 PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE FORMAÇÃO 

INICIAL E CONTINUADA (FIC) 

INGLÊS BÁSICO 1 

 

A Coordenação de Extensão e Cultura do Instituto Federal da Paraíba – IFPB Campus Itabaiana, no 

uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura das inscrições para o Curso FIC de “Inglês 

Básico 1”. 

 

1. DAS VAGAS 

 

1.1 Serão ofertadas 30 (trinta) vagas 

1.2 Do total, 15 vagas serão destinadas para o público discente do IFPB Campus Itabaiana e 15 

vagas para o público em geral de demanda externa (comunidade) que comporão uma única 

turma. 

1.3 Uma lista de espera será criada caso haja vagas remanescentes. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

 No item 2.1 onde se lê: 

As inscrições serão gratuitas e realizadas de 22 a 25 de Julho de 2019, das 08h00min às 

12h00min e de 14h00min às 16h00min. 

 

Leia-se: 

2.1 As inscrições serão gratuitas e realizadas de 22 de julho de 2019 a 07 de Agosto de 2019, 

das 08h00min às 12h00min e de 14h00min às 16h00min. 

 

2.2 O interessado ou representante legal deverá preencher um FORMULÁRIO DE 

INSCRIÇÃO e protocolar no bloco Administrativo do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Paraíba Campus Itabaiana, localizado na Rod. PB 054, Km 17, 

Alto Alegre, Itabaiana – PB. 

2.3 Caso a inscrição seja requerida por procuração, será necessária a apresentação da Carteira 

de Identidade do procurador (original). 

2.4 O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações 

prestadas por seu procurador, no Formulário de Inscrição, arcando com as consequências de 

eventuais erros de preenchimento dos mesmos. 

2.5 A qualquer tempo poder-se-á anular a Inscrição e a Matrícula do candidato, desde que 

verificada falsidade nas declarações e/ou quaisquer irregularidades nos documentos 

apresentados. 

2.6 Não serão aceitas Inscrições por via postal, via fax, via Internet e/ou via correio eletrônico. 

2.7  



3. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

  

 No item 3.1 onde se lê:  

Para concorrer a uma vaga do Curso de Formação Inicial e Continuada em Inglês Básico 1, 

o candidato deverá estar cursando o Ensino Médio, com faixa etária acima de 16 anos.  

 

Leia-se: 

3.1 Para concorrer a uma vaga do Curso de Formação Inicial e Continuada em Inglês Básico 1, 

o candidato deverá ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio, com faixa etária acima 

de 16 anos.  

 

4. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

 

4.1 No ato da Inscrição, deverão ser protocolados os seguintes documentos: 

a. Formulário de inscrição devidamente preenchido; 

b. Cópia da Carteira de Identidade e CPF; 

c. Comprovante de Escolaridade; 

d. Cópia de Comprovante de Residência – recibos das contas de água e de luz, Cópia de 

Comprovante de Aluguel. 

 

5. DO FUNCIONAMENTO DE CURSO 

 

5.1 O Curso de FIC em Inglês Básico 1 terá carga horária de 40h. 

 

No item 5.2 onde se lê: 

O curso ocorrerá no turno da tarde, nas quartas-feiras das 14h00min às 16h00min, com 

início no dia 07 de agosto de 2019. 

 

Leia-se: 

5.2 O curso ocorrerá no turno da tarde, nas quartas-feiras das 14h00min às 16h00min, com 

início no dia 14 de agosto de 2019. 

 

 

6. PERFIL DO CURSO 

 

6.1 O egresso do Curso FIC em Inglês Básico 1 será capaz de, por meios de enunciados 

simples, apresentar-se e apresentar a outros; elaborar perguntar e responder sobre aspectos 

pessoais e familiares, tais como, falar sobre onde mora, seus familiares, descrever sua 

rotina, pedir informações e saber se comunicar em alguns contextos específicos (por 

exemplo, em um aeroporto, estação de metrô, dentre outros). 

 

7. DA SELEÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS VAGAS 

 

7.1 A seleção se definirá pela Ordem de Inscrição, respeitando o número de vagas disponíveis e 

o atendimento aos pré-requisitos mínimos para o curso, contemplados no item 3 desse 

edital. 

7.2 Na ordem de inscrição, o curso atenderá prioritariamente: 

I – estudantes do IFPB que estejam cursando a 2ª série do ensino médio; 



II – Em caso de não preenchimento das vagas, os inscritos que ficaram na lista de espera serão 

contemplados.  

 

8. DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 

  

 No item 8.1 onde se lê: 

O resultado final do Processo Seletivo será divulgado na data provável do dia 01 de Agosto 

de 2019, no site oficial do IFPB (www.ifpb.edu.br) e no Campus de Itabaiana. 

 

Leia-se: 

8.1 O resultado final do Processo Seletivo será divulgado na data provável do dia 09 de Agosto 

de 2019, no site oficial do IFPB (www.ifpb.edu.br) e no Campus de Itabaiana. 

8.2  Os candidatos classificados para o preenchimento das vagas serão automaticamente 

matriculados. 

 

9. DA CERTIFICAÇÃO 

 

9.1 Terão direito à certificação os estudantes que tiverem frequência mínima de 75%, 

aproveitamento e participação das atividades propostas. 

9.2 O certificado será emitido pela Direção do Campus de Itabaiana. 

 

10.  DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

 Onde se lê: 

Data Descrição 

De 22 a 25 de julho de 2019 Inscrições 

31de julho de 2019 Resultado Preliminar das Inscrições 

01 de agosto de 2019 Recursos (Local: protocolo do IFPB Campus 

Itabaiana) 

02 de agosto de 2019 Resultado Final 

07 de agosto de 2019 Início das aulas 

 Leia-se: 

Data Descrição 

De 22 de julho a 07 de agosto de 2019 Inscrições 

09 de agosto de 2019 Resultado Preliminar das Inscrições 

12 de agosto de 2019 Recursos (Local: protocolo do IFPB Campus 

Itabaiana) 

13 de agosto de 2019 Resultado Final 

14 de agosto de 2019 Início das aulas 

 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

11.1 Os casos omissos e as situações NÃO previstas neste Edital serão analisados pela 

Direção de Desenvolvimento de Ensino. 

11.2 Fica estabelecida a publicação do presente Edital no site da Instituição: 

www.ifpb.edu.br, nos espaços e nas redes sociais do Campus em Itabaiana. O candidato, ao 

se inscrever neste Processo Seletivo, está declarando que aceita as condições deste Edital, 

não podendo alegar desconhecimento das regras nele estabelecidas. 



Itabaiana/PB, 31 de julho de 2019. 

 

 

PRISCILA EVANGELISTA MORAIS E LIMA 

Professora – IFPB Campus Itabaiana  

 

 

JULIO CESAR SALES BEZERRA  

Coordenador de Extensão e Cultura – IFPB Campus Itabaiana 


