SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA – CAMPUS DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

EDITAL 05/2019
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
12 de fevereiro a 18 de fevereiro 2019, as inscrições para o curso de INGLÊS BÁSICO 2 E
INTERMEDIÁRIO 1, oferecido
à comunidade em geral.
1. DOS CURSOS
1.1 Os cursos de INGLÊS BÁSICO 2 E INTERMEDIÁRIO 1 tem como objetivo
principal aprimorar as habilidades de fala/interação verbal, leitura, escrita e
compreensão oral de estudantes de língua inglesa nos referidos níveis.
1.2 O curso dará enfoque a atividades comunicativas e interativas que promovam
um ambiente que estimule os aprendizes de língua inglesa a se expressarem no
idioma nas suas diversas formas e estruturas.

2. DA INSCRIÇÃO E DAS VAGAS
2.1 Os interessados no curso de INGLÊS INTERMEDIÁRIO 1 e BÁSICO 2 deverão
se inscrever pelo formulário disponível em http://www.santoantonio.ifba.edu.br, no
período de 12 de fevereiro a 18 de fevereiro de 2019.
2.2 Serão ofertadas 9 vagas gratuitas para o nível Básico 2 e 6 vagas gratuitas para
o nível Intermediário 1 para interessados da comunidade externa que forem
aprovados no teste de nivelamento.
2.3 Para se candidatar a uma vaga, o interessado deve cumprir os seguintes prérequisitos:
a) Ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio;
b) Passar pelo teste de nivelamento, com data e local divulgados
preliminarmente, e obter rendimento igual ou superior a 7.0 pontos.
2.4 O curso BÁSICO 2 será realizado no período de Março a Julho 2019, período
em que deve ser integralizada a carga horária de 45 horas/aula, em 1 encontro
semanal de 3 horas/aula no turno vespertino.

2.5 O curso INTERMEDIÁRIO 1 será realizado no período de Março a Julho 2019,
período em que deve ser integralizada a carga horária de 45 horas/aula, em 1
encontro semanal de 3 horas/aula no turno matutino.

3. DA SELEÇÃO
3.1 A seleção dos candidatos aos cursos de INGLÊS BÁSICO 2 E INTERMEDIÁRIO 1 será
feita mediante análise preliminar das inscrições válidas e teste de nivelamento.
3.2 Caso o número de candidatos habilitados no teste de nivelamento seja superior à
quantidade de vagas oferecidas, serão selecionados para matrícula, como critério de
desempate, os candidatos que obtiveram maior nota no teste de nivelamento.
3.3 Para ser habilitado, os candidatos que se submeteram ao teste de nivelamento,
devem alcançar a pontuação mínima de 7.0 (sete) pontos.
3.4 O resultado final da seleção será publicado no endereço eletrônico
http://www.santoantonio.ifba.edu.br no dia 28 de fevereiro de 2019.
4. DO TESTE DE NIVELAMENTO
4.1 O teste de nivelamento é uma avaliação feita pelo professor do curso em que
atestará se o candidato à vaga no curso está dentro do nível de proficiência exigido
(A1 – para os alunos do Básico 2 e A2 – para os alunos do Intermediário 1).
4.2 Os níveis A1 e A2 são siglas extraídas do Marco Comum Europeu de Referência
para
Línguas, cujas características são divididas da seguinte forma:
Nível de proficiência A1
O falante é capaz de compreender e utilizar
expressões familiares do dia a dia, bem como
frases básicas direcionadas a satisfazer
necessidades concretas. É capaz de
apresentar-se e responder perguntas sobre
detalhes de sua vida pessoal como, por
exemplo: onde vive, pessoas que conhece ou
coisas que possui. Pode comunicar de modo
simples, se o interlocutor falar lenta e
distintamente e se mostrar cooperante

Nível de proficiência A2
O falante é capaz de compreender frases
isoladas e expressões frequentes relacionadas
com áreas de prioridade imediata (p. ex.:
informações pessoais e familiares simples,
compras, meio circundante). É capaz de
comunicar em tarefas simples e em rotinas
que exigem apenas uma troca de informação
simples e direta sobre assuntos que lhe são
familiares e habituais. Pode descrever de
modo simples a sua formação, o meio
circundante e, ainda, referir assuntos
relacionados com necessidades imediatas.

4.3 O teste de nivelamento consistirá de uma entrevista e uma prova escrita dividida
em:
vocabulário, compreensão oral (listening) e gramática.
4.4 O local e horários referentes à aplicação do teste nivelamento serão publicados
com a
lista final de inscritos no dia 21 de fevereiro de 2019.

4.5 Após a publicação do resultado do teste de nivelamento, o candidato que não
tiver sido aprovado no mesmo terá o prazo de 24 horas para interpor recurso quanto
ao resultado.
4.6 Os conteúdos e habilidades a serem avaliados no teste estarão disponibilizados
no barema disponibilizado no final deste edital.

5. DA MATRÍCULA
5.1 Após publicação de lista de convocação para matrícula, os candidatos 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, atrás da UFRB), para efetivarem a sua
matrícula dentro do prazo estipulado pelo cronograma deste edital, conforme item 7.
5.2 Passado o período de matrícula dos inscritos, caso ainda sobrem vagas não
preenchidas, as mesmas serão disponibilizadas para os candidatos constantes da
lista de habilitados para o curso, conforme resultado do teste de nivelamento.
5.3 Essas novas matrículas ocorrerão, por ordem de chegada, no dia 12 de março
de
2019, a partir das 08h00 da manhã, no IFBA – Campus Santo Antônio de Jesus.
5.4 O candidato deverá estar, obrigatoriamente, munido dos seguintes documentos:
5.4.1 Documento de identidade com foto (original e cópia);
5.4.2 CPF (original e cópia);
5.4.3 Comprovante de residência atualizado, com CEP (original e
cópia);
5.4.4 Comprovante de escolaridade (original e cópia) ou declaração
de que está cursando (para os candidatos que estão matriculados no
Ensino Médio);
5.4.5 Uma foto 3x4 atualizada.
5.5 Caso o candidato esteja impossibilitado de efetuar sua matrícula, o mesmo
poderá enviar um representante com uma procuração simples.
5.6 Os representantes devem apresentar original e cópia do documento de
identificação com fotografia recente;
5.7 Não serão efetivadas matrículas com pendências de documentação.

6. DAS AULAS

6.1 O Curso BÁSICO 2 será ofertado na modalidade presencial e as aulas
acontecerão na sede do IFBA – Campus de Santo Antônio de Jesus, cujo endereço
consta do presente Edital, às quintas-feiras, das 14:00 h às 17:00 h.
6.2 O Curso INTERMEDIÁRIO 1 será ofertado na modalidade presencial e as aulas
acontecerão na sede do IFBA – Campus de Santo Antônio de Jesus, cujo endereço
consta do presente Edital, às terças-feiras, das 8:30 h às 11:30 h.
6.3 O IFBA não se responsabilizará pelo transporte e alimentação dos alunos.
7. DA ESTRUTURA
CURRICULAR BÁSICO 2
Ordem
1.

Componentes Curriculares
BÁSICO 2

Carga Horária Total
45 h
CARGA HORÁRIA TOTAL 45 h

INTERMEDIÁRIO 1
Ordem
1.

Componentes Curriculares
Carga Horária Total
Inglês Intermediário 1
45 h
CARGA HORÁRIA TOTAL 45 h

8. DO CRONOGRAMA
Período
De 12 a 18 de fevereiro
de 2019

Atividades
Inscrições no site http://www.santoantonio.ifba.edu.br

19 de fevereiro de 2019

Publicação da lista preliminar de inscritos

19 e 20 de fevereiro de
2019

Prazo para recursos à lista de inscritos

21 de fevereiro de 2019

Publicação da lista final de inscritos e do local e
horário da aplicação dos testes de nivelamento

22 e 25 de fevereiro de
2019

Realização dos testes de nivelamento

26 de fevereiro de 2019

Resultado preliminar dos testes de nivelamento

26 e 27 de fevereiro de
2019

Prazo para interposição de recursos referente ao teste de nivelamento

28 de fevereiro de 2019

Resultado final dos testes de nivelamento pós-recurso

28 de fevereiro de 2019

Lista definitiva de todos os candidatos selecionados
para o curso e convocação para matrícula

07 e 08 de março de

Matrícula da primeira chamada

2019
12 de março de 2019

Março de 2019

Matrícula para vagas remanescentes, se houver
(por ordem de chegada e apenas para candidatos que foram
considerados habilitados, conforme resultado dos testes de
proficiência
aplicados)
Início das aulas (será informada no momento da matrícula)

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 É de inteira responsabilidade dos candidatos as informações prestadas no ato da
inscrição.
9.2 Os recursos referentes a quaisquer das etapas do processo de seleção deverão
ser encaminhados para o e-mail extensão.saj@ifba.edu.br dentro dos prazos
discriminados no item 8.
9.3 Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não obedeçam às
determinações contidas nesta Chamada Pública ou que contenham informações
falsas.
9.4 O aluno fará jus à certificação de qualificação do curso mediante cumprimento de
todas as atividades propostas, bem como frequência igual ou superior a 75% de
aproveitamento em todo o curso.
9.5 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 aplicação das penalidades legais.
9.6 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.

Santo Antônio de Jesus, 11 de fevereiro de 2019.

Edna da Silva Matos
DIRETORA GERAL PRO TEMPORE

BAREMA
CONTEÚDOS E HABILIDADES DO TESTE DE NIVELAMENTO

Para a prova escrita
CONTEÚDOS PARA A PROVA ESCRITA
-> English alphabet; countries, nationalities; personal pronouns; wh words – where and who;
-> be from; be; yes/no questions and answers; negative forms of be; yes/no questions intonation
-> jobs and occupations; verbs: work, work for, live; wh questions – who, what, where; adjectives
to describe jobs;
-> simple present tense; the final –s in verbs used with he, she, it and its variations in affirmative
sentences; auxiliaries: do/does; questions with do/does using wh words;

HABILIDADES PARA A ENTREVISTA
-> Demonstrar a habilidade de compreender e responder perguntas relativas a:
- Nome completo;
- Como soletra o sobrenome;
- Idade;
- Cidade onde mora;
- Com quem mora;
- Profissão;
- Onde estuda; (se estuda)
- Se tem pets em sua casa;
- O que faz na sua rotina diária;
- Que tipo de coisas gosta de fazer no tempo livre;
- Falar sobre alguém famoso que admira (idade da pessoa, profissão, e o que você acha
da pessoa);

