
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

Edital nº 01 de 03 de maio de 2022.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) – campus de Santo
Antônio de Jesus faz saber, pelo presente Edital de Seleção, que estarão abertas, no período de 3
a 11 de maio de 2022, as inscrições para o curso de INTERAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA - NÍVEL
BÁSICO, oferecido à comunidade do município em geral.

    1. DO CURSO

        1.1   O curso de INTERAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA - NÍVEL BÁSICO tem como objetivo
principal estimular as habilidades de fala/interação verbal, compreensão oral, leitura e escrita de
estudantes de língua inglesa que estão no nível inicial de proficiência no idioma (A1, de acordo
com o Marco Comum Europeu de Referência para Línguas).
        1.2   O curso é gratuito e dará enfoque a atividades comunicativas e de interação que
promovam um ambiente      que permita aos aprendizes iniciar e desenvolver seus estudos no
inglês.
        1.3    O curso terá a carga horária de 3 horas-aula semanais e contará com aulas presenciais
uma vez por semana.
        1.4    O curso exigirá a aquisição de material didático que será utilizado nas aulas, sendo que
é de total responsabilidade dos(as) estudantes matriculados(as) sua aquisição.  
        1.5     As aulas do curso serão ministradas no período de 27 de maio de 2022 a 16 de
setembro de 2022, em que deve ser integralizada carga horária equivalente a 45 horas/aula,
sendo que as aulas ocorrerão às sextas-feiras, das 16h00 às 19h00 e serão condensadas em um
encontro semanal de 3h/aula, na modalidade presencial.
        1.6     O início do curso estará condicionado ao preenchimento mínimo de 75% das vagas
ofertadas.
        1.7    Ao final do curso, os(as) estudantes que obtiverem aproveitamento terão direito a
certificado de 45h.

    2. DA INSCRIÇÃO E DAS VAGAS

        2.1        Os(as) interessados(as) no curso de INTERAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA - NÍVEL
BÁSICO deverão se inscrever pelo formulário que ficará disponível no site oficial do IFBA –
campus Santo Antônio de Jesus, no seguinte endereço eletrônico:
https://portal.ifba.edu.br/santoantonio As inscrições estarão abertas no período de 03 de maio a
11 de maio de 2022.
        2.2 Serão ofertadas 16 vagas gratuitas, sendo a) 14 vagas direcionadas para os(as)
candidatos com os seguintes pré-requisitos:
            i) Possuir Ensino Médio completo ou estar cursando;
            ii) Ter disponibilidade de tempo para as aulas e atividades avaliativas, bem como as
condições para atendimento das demais exigências do curso;
                             b)  2 vagas para servidores do IFBA campus Santo Antônio de Jesus.
        2.3     As vagas descritas na alínea b) do item 2.2 também serão preenchidas por meio de
sorteio eletrônico, mas distinto do realizado para as demais vagas.        
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    3. DA SELEÇÃO

        3.1   A seleção dos candidatos ao curso de INTERAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA - NÍVEL
BÁSICO será realizada mediante:
            i) validação das inscrições feitas via formulário;
            ii)  sorteio eletrônico, a ser realizado no dia 18 de maio de 2022, com publicação do
resultado e convocação para matrícula na mesma data, através do endereço eletrônico:
https://portal.ifba.edu.br/santoantonio

 

    4. DA MATRÍCULA

        4.1   Após publicação da lista de convocação para matrícula, os(as) candidatos(as) terão que
se      dirigir à sede administrativa do IFBA – campus de Santo Antônio de Jesus, situada à Rua
Viriato Lobo, s/n – Cajueiro – Santo Antônio de Jesus (Ponto de referência: antigo Campo do
Governo, na rua de trás ao campus da UFRB), para efetivarem a sua matrícula presencial dentro
do prazo estipulado        pelo cronograma deste edital, conforme item 7.
        4.2   Passado   o   período   de   matrícula   dos(as) convocados(as), caso   ainda   sobrem
vagas não preenchidas, as mesmas serão disponibilizadas para os candidatos da lista de
inscrições homologadas que não tenham sido contemplados no sorteio eletrônico.
            4.2.1 As matrículas relativas às vagas residuais ocorrerão por ordem de chegada, na data
estabelecida no item 7 deste edital.
        4.3 Ao se apresentarem no endereço descrito no item 4.1 para efetuar a matrícula, os(as)
candidatos(as) devem estar, obrigatoriamente, munidos(as) dos seguintes documentos:
            4.3.1 Documento de identificação com foto (original e cópia);
            4.3.2 Cópia do comprovante de inscrição no CPF;
            4.3.3 Comprovante de residência atualizado, com CEP (original e cópia);
            4.3.4  Comprovante de escolaridade (original e cópia), atestando a conclusão do Ensino
Médio ou declaração de que está cursando (para os/as candidatos/as matriculados/as no Ensino
Médio);
            4.3.5 Uma foto 3x4 atualizada.
        4.4     Caso o(a) candidato(a) convocado(a) esteja impossibilitado(a) de efetuar sua matrícula
presencialmente, nos dias e horários publicados na convocação, o(a) mesmo(a) poderá enviar
um(a) representante munido(a) de uma procuração simples.
4.4.1 Os(as) representantes munidos(as) de procuração simples devem apresentar original e
cópia de seu próprio documento de identificação com fotografia recente, juntamente com os
documentos solicitados relativos aos convocados(as) para matrícula.
        4.5 Não serão efetivadas matrículas com pendências de documentação.

    5. DAS AULAS

        5.1    O Curso será ofertado na modalidade presencial e as aulas acontecerão na sede do
IFBA – Campus de Santo Antônio de Jesus, às sextas-feiras, das 16h00 às 19h00.
        5.2 O IFBA não se responsabilizará por transporte, alimentação e material didático dos(as)
alunos(as) matriculados.
        5.3     Os(as) alunos(as) matriculados(as) devem seguir as regras sanitárias de prevenção e
combate à COVID-19 em vigor no IFBA, independente dos decretos federais, estaduais e
municipais.

 

    6. DA ESTRUTURA CURRICULAR
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Componentes Curriculares Carga Horária Total

Interação em Língua Inglesa – Nível Básico 45 h

CARGA HORÁRIA TOTAL 45 h

    7. DO CRONOGRAMA

03/05/2022
até

11/05/2022
Inscrições via formulário online disponibilizado no site oficial do IFBA campus Santo

Antônio de Jesus

12/05/2022 Publicação da lista preliminar de inscritos(as)

12/05/2022
até

16/05/2022
Prazo para recursos à lista de inscritos(as)

17/05/2022 Publicação da lista final de inscritos(as)

18/05/2022 Sorteio eletrônico e publicação da lista de selecionados(as) e convocação para
matrícula

20, 23 e
24/05/2022

Matrícula da primeira chamada (Horários de funcionamento da CRA-IFBA/SAJ: das
8h às 12h00; das 13h00 às 17h00; e 18h00 às 21h00)

25/05/2022
Matrícula para as vagas residuais (se houver) a partir das 14h00 (Por ordem de

chegada e apenas para candidatos que estejam na lista de inscrições homologadas
e que não estejam na lista de convocados na primeira chamada).

27/05/2022 Início das aulas.

    8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

        8.1     É de inteira responsabilidade dos(as) candidatos(as) as informações prestadas no ato
da inscrição e da matrícula.
        8.2     Os recursos deverão ser encaminhados para o e-mail: extensao.saj@ifba.edu.br dentro
do prazo estipulado no item 7.
        8.3     Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não obedeçam às determinações
contidas neste Edital ou que contenham informações falsas.
        8.4     O(a) aluno(a) matriculado(a) e aprovado(a) com aproveitamento fará jus à certificação
de qualificação de Curso Livre de Extensão, desde que tenha frequência igual ou superior a 75%
no curso.
        8.5     Em caso de desistência do curso, o(a) aluno(a) deverá comunicar, através de formulário
próprio, seu afastamento à Coordenação de Registros Acadêmicos do campus
– CRA, sob pena de não poder se matricular em outros cursos da mesma natureza ofertados pela
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Coordenação de Extensão do IFBA-SAJ. 
        8.6      O IFBA campus Santo Antônio de Jesus não garante a continuidade de um próximo
módulo (intermediário ou avançado) de cursos, ficando a continuidade de novos cursos e novos
módulos a cargo da disponibilidade de carga horária de um professor de inglês do campus.  
        8.7      Qualquer dúvida ou informação poderá ser obtida pelo endereço de e-mail
extensao.saj@ifba.edu.br ou diretamente na Coordenação de Extensão do IFBA, campus Santo
Antônio de Jesus, respeitando seu horário de atendimento.

Santo Antônio de Jesus – BA, 03 de maio de 2022.

 

Lúcio Mauro Borges
DIRETOR GERAL

Documento assinado eletronicamente por RAMON LEMOS DE BRITO, Diretor Geral
Substituto do Campus Santo Antonio de Jesus , em 03/05/2022, às 15:41, conforme decreto nº
8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 2304502 e o código CRC 58AAC2CA.
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