
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

CAMPUS BACABAL
Núcleo de Apoio as Pessoas com Necessidades Específicas - Campus Bacabal - NAPNE-BAC

EDITAL Nº 8/2019 - NAPNE-BAC/DDE-BAC/CAMP-BAC/IFMA de 25 DE JUNHO DE 2019

SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA MODALIDADE FORMAÇÃO
INICIAL E CONTINUADA PARA O CURSO BÁSICO DE LIBRAS

O Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades - NAPNE do Instituto Federal do Maranhão, Campus

Bacabal, através do Departamento de Ensino, no uso de suas atribuições legais, torna público a seleção

simplificada para o curso de formação inicial e continuada (FIC) do curso básico de Libras.

1. DOS REQUISITOS

1.1  Ensino Médio completo e  Incompleto

2. DA INSCRIÇÃO

2.1 As inscrições serão realizadas via internet no site do IFMA, no endereço eletrônico

https://bacabal.ifma.edu.br/concursos-e-seletivos/ no período das 8h de 26 de junho às 23h59min de 01 de julho

de 2019. As inscrições também poderão ser realizadas pessoalmente no Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia do Maranhão (IFMA) – Campus Bacabal, localizado Avenida Governador João Alberto, s/nº – Areal,

CEP 65700-000, Bacabal/MA no período de 26 de junho a 01 de julho de 2019), no horário das 8h às 11h30 e 14h

às 17h30.

2.2 No ato da inscrição serão exigidos o envio (upload) dos seguintes documentos:

a) Comprovante de escolaridade conforme item 1.1

c) Cópia de RG e CPF

2.3 A inscrição será 1 kg de alimento não perecível (exceto sal), destinado a projetos sociais desenvolvidos em

Bacabal.

2.3.2 O alimento poderá ser entregue até às 18h de 05 de julho de 2019.

2.3.1 A inscrição será confirmada somente após a entrega do alimento não perecível.

3. DAS VAGAS

3.1 As vagas serão distribuídas da seguinte forma: 25 vagas para o público interno e 25 vagas para público

externo.
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3.2 As vagas das quais trata este edital estão dispostas no quadro abaixo:

Disciplina  C.H Total Vagas Funcionamento

Formação Inicial e

continuada de Libras

Básico. 120 50

Terças-feiras e

quintas- férias das

14h ás 17:00

3.3 Os horários poderão sofrer alterações durante o andamento das aulas.

4. DA SELEÇÃO

4.1 O processo de seleção dar-se-á da através de sorteio público a ser realizado em 02 de julho de 2019 no

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) – Campus Bacabal, localizado Avenida

Governador João Alberto, s/nº – Areal, CEP 65700-000, Bacabal/MA as 9:30 horas;

4.1.1 Não será realizado sorteio público, caso a quantidade de inscritos não alcance o total de vagas dispostas no

item 3.1, sendo todos os candidatos inscritos selecionados;

4.2 O Resultado parcial dos selecionados pelo sorteio será divulgado em 03 de julho de 2019 a partir das 14

horas;

4.3 A interposição de recurso pelo candidato deverá ocorrer no horário das 08h as 12h das 14h às 18h do dia 04 e

05 de 2019, após a divulgação do Resultado Parcial, conforme cronograma descrito no item 7, devendo ser

protocolado com destino ao Núcleo de Atendimento a Pessoa com Necessidade Educacional- NAPNE, conforme

anexo I;

4.4 O resultado final será divulgado em 05 de julho de 2019, a partir das 18 horas;

4.5 Serão inscritos, como suplentes, 10% a mais do número total de vagas do Curso;

4.6 As vagas remanescentes decorrentes de informações não comprovadas e do não comparecimento dos

inscritos na primeira semana do curso, acarretarão tantas convocações quantas necessárias, dentre os inscritos

suplentes, de acordo com a ordem de inscrição.

6. DOCUMENTAÇÃO PARA OS SELECIONADOS

6.1 Dia 08 de julho de 2019 no horário de 8h às 12h e 14h às 18h, os selecionados deverão realizar suas

matriculas, junto ao Núcleo de Atendimento a Pessoa com Necessidade Educacional - NAPNE, com as

seguintes documentações:

a) Carteira de Identidade e CPF (Cópia e Original);

b) Comprovação de que possui o requisito disposto no item 1.1. (Original);

6.2 As aulas iniciarão em 09 de julho de 2019 ás 14h.

7. DA AVALIAÇÃO

7.1 A avaliação da aprendizagem será contínua, de caráter formativo e somatório. Através do uso de

instrumentos avaliativos teóricos e/ou práticos, individuais ou em grupo, desenvolvidos no decorrer do curso.

8. CERTIFICAÇÃO

8.1 Terá direito ao Certificado de Conclusão de Curso o aluno que, ao final do cumprimento da carga horária total,

obtiver, através dos instrumentos avaliativos, média igual ou superior a 6,0 e/ou frequência das aulas igual ou

superior a 75% da carga horária do curso.
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9. CRONOGRAMA

Data Evento

25/06/2019 Publicação do edital

26/06 a 01/07/2019 Inscrições

02/07/2019 Realização do sorteio público

03/07/2019 Divulgação do resultado parcial

04 e 05/07/2019 Período de recursos contra resultado

parcial

05/07/2019 Divulgação resultado final

08 /07/2019 Período de matriculas

09/07/2019 Início das aulas

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

8.1 A inscrição do aluno implicará a aceitação total e incondicional das normas e instruções constantes neste

Edital.

8.4 Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento de Ensino do IFMA- Campus Bacabal.

Bacabal, 25 de junho de 2019.

Maron Stanley Silva Oliveira Gomes
Diretor-Geral
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