MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS SÃO LUÍS MONTE CASTELO
Gabinete da Diretoria - Campus Monte Castelo - GAB-MTC
EDITAL Nº 22/2019 - GAB-MTC/CAMP-MTC/IFMA de 13 DE JUNHO DE 2019

SELEÇÃO PARA OS CURSOS DE LÍNGUA INGLESA – BÁSICO E INTERMEDIÁRIO

O Campus São Luís - Monte Castelo do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão- IFMA e o Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão da Linguagem CEPELI, de acordo com a Resolução CONSUP/IFMA Nº179, de 12 de dezembro de 2017,

torna público o Processo de Seleção para 37 (trinta e sete) vagas ao curso de língua
inglesa para alunos do IFMA, distribuídas em duas turmas: 17 (dezessete) vagas para o
curso Básico 1 e 20 (vinte) vagas para o curso Intermediário 1.

1. DO OBJETIVO
Os cursos de Língua Inglesa, em cada um dos níveis ofertados, totalizam 60 horas
aulas, objetivam desenvolver nos alunos competências comunicativas em língua inglesa,
em nível básico e intermediário.

2. DAS VAGAS
São 37 (trinta e sete) vagas distribuídas da seguinte maneira:

Turma

Nível:

Dias de aulas

Hora

Vagas

1

BÁSICO 1

QUINTAS-FEIRAS

8h às 10h30

17

2

INTERMEDIÁRIO 1

SEXTAS-FEIRAS

8h30 às 11h

20

Os alunos aprovados ao ﬁm dos cursos terão suas vagas garantidas nos módulos
seguintes a serem ofertados em 2020.

3. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
a) Para o curso Básico 1: Ser aluno de qualquer modalidade ou campus do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão interessado em aperfeiçoar a
comunicação oral e escrita em Língua Inglesa.
b) Para o curso Intermediário 1: Ser aluno de qualquer modalidade ou campus do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão interessado em

aperfeiçoar a comunicação oral e escrita em Língua Inglesa e comprove domínio básico
da língua inglesa.

4. DA INSCRIÇÃO
As inscrições serão gratuitas e realizadas presencialmente pela entrega completa de
documentos abaixo listados, no Departamento de Letras, entre os dias 24 a 26 de
junho, das 9h às 17h.
a) Formulário de inscrição preenchido e assinado (Anexo I).
b) Declaração de matrícula atualizada de qualquer curso do IFMA.
c) Termo de Compromisso preenchido e assinado (Anexo II)
d) Certiﬁcado ou declaração de conclusão do nível básico, para candidatos ao nível
intermediário.
e) Declaração do IFMA ou do orientador de participação em pesquisa, para candidatos
ao nível intermediário.

5. PROCESSO DE SELEÇÃO
a) Caso o número de candidatos ao curso Básico 1 que entregarem a documentação
completa dentro do prazo exceda o número de vagas oferecidas, será feito um sorteio
público no dia 28 de junho, às 15h, na sala do Departamento de Letras (DAL) do
campus Monte Castelo, com a presença de, pelo menos 02 (dois) servidores e 02 (dois)
alunos do IFMA como testemunhas. Serão sorteados 25 nomes para compor um
cadastro de reserva, em caso de desistências. O resultado do sorteio será publicado
por e-mail e pelo site do IFMA até o dia 05 de julho de 2019.
b) Para os candidatos ao curso Intermediário 1 que entregarem a documentação
completa dentro do prazo, será feita uma avaliação por meio de entrevista oral para
comprovação do nível do candidato. A entrevista oral terá duração média de 10 a 15
minutos e acontecerá no dia 28 de junho, das 9h às 12h, 14h às 15h30 ou 18h às
20h, na sala 2 do Departamento de Letras, conforme a ordem de inscrição do
candidato. Os candidatos receberão notas de 0 a 10 e serão avaliados por critérios de
fluência, precisão gramatical, vocabulário e compreensão oral em nível básico de inglês,
segundo a Common European framework (A1). Para aprovação é necessário nota
mínima de 6,0 (seis). Os 20 candidatos aprovados com melhores notas por ordem
decrescente preencheram as vagas ofertadas. Outros candidatos aprovados deverão
compor um cadastro de reserva para vagas excedentes, em caso de desistências. O
resultado da seleção será publicado por e-mail e pelo site do IFMA até o dia 05 de
julho de 2019.

6. DO MATERIAL DIDÁTICO
O IFMA dispõe dos livros didáticos básicos que serão usados, somente em sala durante
as aulas para os alunos iniciantes. É altamente recomendável que os alunos
providenciem suportes para tomar notas durante as aulas. Será expressamente
proibido escrever ou rasurar o material didático emprestado pelo DAL aos alunos.
Para o nível intermediário, constituir-se-á um material xerocopiado avulso.

7. CRONOGRAMA

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Período de inscrição para seleção

DATAS
De 24 a 26 de junho, das 9h às
17h

Sorteio

(básico)

ou

entrevista 28 de junho

(Intermediário)
Resultado da seleção

Até 05 de julho

Período do curso

08 de agosto a 16 de dezembro
de 2019

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. As vagas remanescentes que não forem preenchidas pelos candidatos aprovados
serão remanejadas para os demais candidatos sorteados ou classificados;
8.2 Caso o estudante aprovado não compareça às duas primeiras aulas, sua vaga será
automaticamente remanejada para o candidato da lista de excedentes, em estrita
ordem de sorteio ou classificação.
8.3. O Departamento Acadêmico de Letras do IFMA - Campus São Luís - Monte Castelo
reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas no
presente Edital.
8.4. Quaisquer dúvidas surgidas da interpretação deste Edital podem ser enviadas ao
e-mail: simonemaranhao@ifma.edu.br.

CLÁUDIO LEÃO TORRES
Diretor – Geral do IFMA - Campus São Luís - Monte Castelo
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ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO Nº _____________________ (preenchido pelo IFMA)

TURMA PARA A QUAL ESTÁ SE INSCREVENDO:
( ) Inglês Básico 1
( ) Inglês Intermediário

DADOS PESSOAIS:
1. NOME:______________________________________________________________
2. RG:_______________________________CPF:______________________________
3. ENDEREÇO:_______________________________BAIRRO:__________________
4. CIDADE:____________________ ESTADO: _______________________________
5. DATA DE NASCIMENTO:_____________________________________________
6. E-MAIL:_____________________________________________________________
7. TELEFONE: RESID.( )__________________ CEL.( )________________________

DADOS ACADÊMICOS:
1. MODALIDADE:
( ) PÓS-GRADUAÇÃO ( ) GRADUAÇÃO/LICENCIATURA
( ) MÉDIO TÉCNICO INTEGRADO ( ) CONCOMITANTE ( ) SUBSEQUENTE
( ) EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
2. CURSO NO IFMA: ______________________Nº. MATRÍCULA:______________
3.CAMPUS:____________________________________________________________

Local e Data: ____________,________________

Assinatura do Candidato _________________________________________

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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ANEXO II

TERMO DE COMPROMISSO

Pelo presente Termo, eu ________________________________________________, aluno do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Matricula nº
___________________, Campus ______________________, tendo em vista a participação no
CURSO ( ) BÁSICO 1 OU ( ) INTERMEDIÁRIO 1 EM LÍNGUA INGLESA, assumo,
em caráter irrevogável, os compromissos e obrigações que se seguem:
I.

II.

Dirigir-se ao curso de idioma para assistir às aulas nos dias e horários
indicados neste edital, após o resultado do processo de seleção;
Dedicar-se às atividades do curso de forma adequada;

III.

Cuidar adequadamente do material didático viabilizado e devolvê-lo em
perfeitas condições;

IV.

Informar

e

justiﬁcar,

imediatamente,

qualquer

impedimento

para

as

atividades previstas no curso;
V.

VI.
VII.

Estar ciente de que, caso não compareça às duas primeiras aulas, será
automaticamente substituído (a) pelo próximo aluno classificado na seleção;
Ter frequência mínima de 70% no curso;
Estar ciente de que, caso desista do curso após seu início ou não cumpra as
regulações deste Termo de Compromisso, ﬁcará impedido de participar de
outros cursos promovidos pelo Departamento de Letras (DAL), por um
período de 12 meses, após a data de término do curso;

VIII.

Reportar-se à equipe do DAL sobre quaisquer problemas que porventura
possam ocorrer.

Por estar de acordo com os termos anteriormente apresentados, data e assina o
presente documento.
______________,___________________
Local e Data

______________________________________________________________________
Assinatura do aluno

______________________________________________________________________

Assinatura do Responsável pelo aluno menor de idade
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