MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
Campus Princesa Isabel

EDITAL Nº 003/2020 CPE/PI de 29 de agosto de 2020.
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA CURSO DE
FORMAÇÃO CONTINUADA
A Coordenação de Pesquisa e Extensão do INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA
- Campus Princesa Isabel, no uso de suas atribuições Legais, torna pública a
abertura da inscrição para o Curso de Formação Continuada “FormAÇÃO
ENEM”.
1. DO CURSO
1.1. Os Cursos de Formação Continuada, voltados ao aperfeiçoamento e à
atualização em diversos níveis de escolaridade, serão ofertados em diferentes
áreas profissionais por esta Instituição de Ensino, que deverá planejar, coordenar
e executar cada um dos cursos ofertados.
1.2. Será oferecido o seguinte curso: Formação Continuada intitulado
FormAÇÃO ENEM.
1.3. O objetivo do curso é fornecer os pressupostos básicos que permitam ao
aluno aumento do nível de aproveitamento nos estudos para participar do Exame
Nacional do Ensino Médio.
1.4. O curso será regido pelos seguintes critérios:
a) Pré-requisitos: ter idade mínima de 14 anos e estar cursando ou ter concluído
o Ensino Médio ou outros cursos, necessitando comprovação da respectiva
atividade para fins classificatórios e não eliminatórios;
b) Dias e horário das aulas: Terças-feiras, das 19h00 às 20h00;
c) Número de vagas oferecidas: 100 (Cem), sendo 30 (trinta) para demanda
externa (comunidade) e 70 (setenta) para os alunos dos cursos do IFPB Campus
Princesa Isabel. Não sendo preenchido o número de vagas pela comunidade
externa, abrir-se-ão inscrições para os alunos da comunidade interna;
d) Carga horária total: 40 (quarenta) horas.
2. DO LOCAL DO CURSO
2.1. O curso objeto deste Edital será ministrado através de plataformas digitais,
como Google Classroom e Google Meet, já que as aulas presenciais estão
suspensas desde o dia 17/03.

3. DA SELEÇÃO
3.1. Em caso de não preenchimento das vagas ofertadas, todos os candidatos
inscritos neste certame serão considerados classificados e a lista dos inscritos
será exposta em ordem alfabética.
3.2. Caso o número de candidatos inscritos seja superior ao número de vagas, a
seleção se dará mediante sorteio público.
3.3. O sorteio público, se houver , ocorrerá a partir das 9:00 do dia útil seguinte
ao término das inscrições, via Google Meet, sendo gravado para publicização
posterior.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições serão realizadas no período de 29 de agosto a 02 de
Setembro
de
2020,
através
do
link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHy_QC-yBabycCVPIXEuCFNPg1J
9ikz5aEf2uuFBRbHZJfmg/viewform?usp=sf_link
4.2. As inscrições são gratuitas, podendo ser feitas pelo próprio interessado ou
por seu representante legal.
4.3. As inscrições serão efetivadas mediante o preenchimento de formulário
específico.
5. DO RESULTADO
5.1. A lista com o nome dos selecionados para fazer o curso será publicada e
poderá
ser consultada no site oficial da instituição, no site
www.ifpb.edu.br/princesaisabel, e também nas outras mídias oficiais do campus.
5.2. Os candidatos contemplados com vaga deverão comparecer na aula online
no Google Meet, através do link: https://meet.google.com/fah-tfpv-pbe, que
também será enviado para o e-mail informado no ato da inscrição, no dia 01/09,
às 19h.
6. DAS MATRÍCULAS
Os alunos selecionados e classificados na lista de aprovados deverão
enviar a documentação escaneada para o e-mail cpe.pi@ifpb.edu.br.
A documentação a ser enviada é mesma utilizada no ato da inscrição via
formulário eletrônico:
a) Cópia da Carteira de Identidade ou Certidão de Nascimento;
b) Comprovante de inscrição no CPF;
c) Cópia do comprovante de residência;
d) Comprovante de cursando e/ou conclusão de curso de ensino médio;
e) certidão de nascimento ou casamento
f)Reservista (alunos do sexo masculino maiores de 18 anos)
7. DA CERTIFICAÇÃO
Terão direito à certificação os estudantes que tiverem frequência mínima de 75%

do total das aulas dadas, assiduidade, aproveitamento e participação das
atividades propostas. O certificado será emitido pela Coordenação de Pesquisa e
Extensão do IFPB - Campus Princesa Isabel.

8. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
DATAS/PRAZOS

ETAPAS

29/08/2020

Lançamento do Edital

29/08/2020 a 30/08/2020 Divulgação do Edital
29/08/2020 a 02/09/2020 Inscrições no IFPB Campus Princesa Isabel
Ou cpe.pi@ifpb.edu.br
03/09/2020

Divulgação da lista de inscritos, contemplados e lista
de espera

04 a 05/09/2020

Matrícula dos contemplados com vaga(envio da
documentação comprobatória via e-mail:
cpe.pi@ifpb.edu.br)

08/09/2020

Previsão de Início das aulas

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. Os casos omissos e situações não previstas neste Edital serão dirimidos pela
Coordenação de Pesquisa e Extensão do Instituto Federal de Educação Ciência e
Tecnologia da Paraíba Campus Princesa Isabel.
8.2. Dúvidas poderão ser dirimidas via WhatsApp (87) 9 9133-5042 e via e-mail
cpe.pi@ifpb.edu.br
8.3. Esse edital pode ser encontrado no seguinte endereço eletrônico:
www.ifpb.edu.br/princesaisabel.

Princesa Isabel, 29 de agosto de 2020.

ANDRÉ DE BRITO SOUSA
Coordenador de Pesquisa e Extensão
Portaria nº 133/2018
IFPB - Campus Princesa Isabel
SIAPE n. 2277593

