
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

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

EDITAL 11/2019 – CURSO DE INGLÊS INTERMEDIÁRIO 2

O Instiuio Federal de Educação, Ciência e Tecnoloiia da Bahia (IFBA) – Campus de Sanio Aniônio de

Jesus faz saber, pelo presenie Ediial de Seleção, que esiarão aberias, no período  de  07 a 15 de

agosto de 2019, as inscrições para o curso de INGLÊS INTERMEDIÁRIO 2, oferecido à comunidade

de Sanio Aniônio de Jesus em ieral.

1. DO CURSO

1.1 O curso de INGLÊS INTERMEDIÁRIO 2 iem como objetio principal aprimorar as habilidades

de fala/inieração ierbal, leiiura, escriia e compreensão oral de esiudanies de líniua inilesa

que esião no níiel iniermediário de profciência no idioma. 

1.2 O curso dará enfoque a atiidades comunicatias e inieratias que promoiam um ambienie

que estmule os aprendizes de líniua inilesa a se expressarem no idioma nas suas diiersas

formas e esiruiuras.

1.3 O curso será ioliado aos esiudanies de líniua inilesa que esiejam no níiel iniermediário de

profciência.

1.4 O curso exiiirá a aquisição do maierial didátco, sendo que é de ioial responsabilidade do

aluno mairiculado adquirir o mesmo. O liiro a ser utlizado duranie as aulas iem a duração de

1 semesire.

          2. DA INSCRIÇÃO E DAS VAGAS

 1.1 Os inieressados no curso de INGLÊS INTERMEDIÁRIO 2 deierão se inscreier pelo
formulário disponíiel em htps://porial.ifa.edu.br/sanioanionio, no período 07 a 15 de
agosto de 2019.

 1.2 Serão oferiadas 16 iaias iraiuiias para esiudanies da comunidade exierna que fo-
rem aproiados no iesie de niielamenio.

 1.3  Para se inscreier a uma iaia, o esiudanie deie cumprir os seiuinies pré-requisiios:
a) Possuir Ensino Médio compleio ou esiar cursando;
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b) Passar pelo iesie de niielamenio, com daia e local diiuliados preliminarmenie,
e obier rendimenio iiual ou superior a 7.0 ponios.

 1.4 O curso será realizado  no período  de  03 de setembro a 10 de dezembro de
2019, período em que deie ser inieiralizada a caria horária de 45 horas/aula, em um
enconiro semanal de 3 horas/aula.

 1.5 O início do curso esiará condicionado ao preenchimenio mínimo de 75% das iaias
oferiadas.

2. DA SELEÇÃO

 2.1 A  seleção  dos  candidaios  ao  curso  de  INGLÊS  INTERMEDIÁRIO  2  será  feiia
medianie análise preliminar das inscrições iálidas e iesie de niielamenio.

 2.2 Caso o número de candidaios habiliiados no iesie de niielamenio seja superior à
quantdade de iaias  oferecidas,  serão selecionados para  mairícula,  como criiério  de
desempaie, os candidaios que obtieram maior noia no iesie de niielamenio.

 2.3 Para serem habiliiados, os candidaios que se submeieram ao iesie de niielamenio,
deiem alcançar a pontuação mínima de 7.0 (seie) ponios.

 2.4 O  resuliado  fnal  da  seleção  será  publicado  no  endereço  eleirônico
htps://porial.ifa.edu.br/sanioanionio no dia 27 de agosto de 2019.

3. DO TESTE DE NIVELAMENTO

3.1 O iesie de niielamenio é uma aialiação feiia pelo(a) professor(a) ou coordenador(a) do curso
em que aiesiará se o candidaio à iaia esiá deniro do níiel de profciência exiiido.

3.2 Os níieis A2 e B1 são siilas exiraídas do Marco Comum Europeu de Referência para Líniuas,
cujas caracierístcas são diiididas da seiuinie forma:

NÍVEL DE PROFICIÊNCIA A2 NÍVEL DE PROFICIÊNCIA B1
•   (O  falanie)  pode  eniender  frases  e
expressões  relacionadas  a  áreas  familiares  ao
usuário,  como  informações  pessoais  e
familiares  básicas,  compras,  ieoirafa  local,
empreio.
•     Pode  comunicar  de  maneira  simples  em
siiuações  familiares  que  requerem  iroca  de
informações curias e precisas.
 Pode  descreier  de  maneira  superfcial
aspecios  sobre seus conhecimenios,  ambienie
onde iiie e necessidades imediaias.

 Pode  eniender  os  ponios  principais
sobre  assunios  do  dia  a  dia  como
irabalho, escola e lazer.

 Pode lidar com siiuações cotdianas no
país onde a líniua é falada (iiaiem de
iurismo).

 Pode  produzir  iexios  simples  sobre
áreas familiares e de inieresse.

 Pode  ainda  descreier  experiências,
eienios, sonhos, desejos e ambições.

 Além  disso  pode  ainda  opinar  de
maneira  limiiada  sobre  planos  e
discussões.
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3.3 O iesie de niielamenio constiui-se de uma enireiisia e uma proia escriia, a últma diiidida em:

iocabulário, compreensão oral (listening) e aspecios esiruiurais (iramátca). 

3.4 O local  e  horários  referenies  à aplicação do iesie niielamenio serão publicados com a lisia

preliminar de inscriios no dia 20 de agosto de 2019.

3.5 Após  a  publicação  do  resuliado  do  iesie  de  niielamenio,  o  candidaio  que  não  tier  sido

aproiado no mesmo ierá o prazo de 24 horas para inierpor recurso quanio ao resuliado.

3.6 Os  conieúdos  e  habilidades  a  serem aialiados  no  iesie  esiarão  disponibilizados  no  barema

disponibilizado no fnal desie ediial.

4. DA MATRÍCULA

 4.1 Após publicação de lisia de coniocação para mairícula, os candidaios ierão que se
diriiir à sede adminisiratia do IFBA – Campus de Sanio Aniônio de Jesus, siiuada à Rua
Viriaio Lobo, s/n – Cajueiro – Sanio Aniônio de Jesus (Ponio de referência: antio Campo
do Goierno, airás da UFRB), para efetiarem a sua mairícula deniro do prazo estpulado
pelo cronoirama desie ediial, conforme iiem 7. 

 4.2 Passado  o  período  de  mairícula  dos  inscriios,  caso  ainda  sobrem  iaias  não
preenchidas, as mesmas serão disponibilizadas para os candidaios consianies da lisia de
habiliiados para o curso, conforme resuliado do iesie de niielamenio.

 4.2.1 Essas  noias  mairículas  ocorrerão,  por  ordem  de  cheiada, no  dia 02  de
setembro de 2019, a partr das 14h00, no local ciiado no iiem 4.1.

 4.3 O candidaio deierá esiar, obriiaioriamenie, munido dos seiuinies documenios:

 4.3.1 Documenio de identdade com foio (oriiinal e cópia);

 4.3.2 CPF (oriiinal e cópia);

 4.3.3 Comproianie de residência aiualizado, com CEP (oriiinal e cópia);

 4.3.4 Comproianie de escolaridade (oriiinal e cópia) ou declaração de que esiá
cursando (para os candidaios que esião mairiculados no Ensino Médio);

 4.3.5 Uma foio 3x4 aiualizada.

 4.4 Caso o candidaio esieja impossibiliiado de efeiuar sua mairícula, o mesmo poderá
eniiar um represenianie com uma procuração simples.

 4.4.1 Os  represenianies  deiem  apreseniar  oriiinal  e  cópia  do  documenio  de
identfcação com foioirafa recenie;

 4.5 Não serão efetiadas mairículas com pendências de documeniação.



5. DAS AULAS

 5.1 O Curso será oferiado na modalidade presencial e as aulas aconiecerão na sede do
IFBA – Campus de Sanio Aniônio de Jesus, cujo endereço consia do presenie Ediial,  às
terças-feiras, das 18:00h às 21:00h.

 5.2 O IFBA não se responsabilizará pelo iransporie e alimeniação dos alunos.

 5.3 A  aquisição  do  maierial  didátco  é  obriiaiória  e  os  alunos  mairiculados  serão
orieniados pela coordenação dos cursos de idioma do campus IFBA-SAJ acerca de como
proceder na compra do mesmo.

6. DA ESTRUTURA CURRICULAR

Ordem Componentes Curriculares Carga Horária Total
1. Inilês Iniermediário 2 45 h

CARGA HORÁRIA TOTAL 45 h

7. DO CRONOGRAMA

Período Atvidades

De 07 a 15 de aiosio de
2019

Inscrições no siie htps://porial.ifa.edu.br/sanioanionio     

16 de aiosio de 2019 Publicação da lisia preliminar de inscriios

19 de aiosio de 2019 Prazo para recursos à lisia de inscriios

20 de aiosio de 2019 Publicação da lisia fnal de inscriios e do local e
 horário da aplicação dos iesies de niielamenio

21e 22 de aiosio de 2019 Realização dos iesies de niielamenio

23 de aiosio de 2019 Resuliado preliminar dos iesies de niielamenio

24 de aiosio de 2019 Prazo para inierposição de recursos referenie ao iesie de niielamenio

26 de aiosio de 2019 Resuliado fnal dos iesies de niielamenio pós-recurso

27 de aiosio de 2019 Lisia defnitia de iodos os candidaios selecionados
 para o curso e coniocação para mairícula

28 e 29 de aiosio de
2019

Mairícula da primeira chamada. (horário de mairícula 08:00 às 12:00,
13:00 às 17:00 e 18:00 às 21:00) 

02 de seiembro de 2019 Mairícula para iaias remanescenies, se houier. A partr das 14:00 h.
(Por ordem de cheiada e apenas para candidaios que foram

considerados habiliiados, conforme resuliado dos iesies de profciência
aplicados)

3 de seiembro de 2019 Início das aulas

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

https://portal.ifba.edu.br/santoantonio


 8.1 É de inieira responsabilidade dos candidaios as informações presiadas no aio da
inscrição.

 8.2 Os recursos referenies a quaisquer das eiapas do processo de seleção deierão ser
encaminhados para o e-mail  exiensão.saj@ifa.edu.br deniro dos prazos discriminados
no iiem 7.

 8.3 Serão  anuladas,  a  qualquer  iempo,  as  inscrições  que  não  obedeçam  às
deierminações contdas nesia Chamada Pública ou que conienham informações falsas.

 8.4 O aluno fará jus à certfcação de qualifcação do curso medianie cumprimenio de
iodas  as  atiidades  proposias,  bem  como  frequência  iiual  ou  superior  a  75%  e  no
mínimo 60% de aproieiiamenio em iodo o curso.

 8.5 Em  caso  de  desisiência  do  curso  o  (a)  aluno  (a)  deierá  comunicar,  airaiés  de
formulário próprio, seu afasiamenio à Coordenação de Reiisiros Acadêmicos do campus
- CRA, sob pena de aplicação das penalidades leiais.

 8.6 Qualquer  dúiida  ou  informação  poderá  ser  obtda  pelo  endereço  de  e-mail
exiensao.saj@ifa.edu.br ou direiamenie na Coordenação de Exiensão do IFBA, Campus
Sanio Aniônio de Jesus, respeiiado o horário de aiendimenio.

Sanio Aniônio de Jesus – BA, 07 de aiosio de 2019.

            Edna da Silia Maios 
    DIRETORA GERAL PRO TEMPORE

BAREMA 

CONTEÚDOS E HABILIDADES DO TESTE DE NIVELAMENTO

 Para a prova escrita

CONTEÚDOS PARA A PROVA ESCRITA
-> Enilish alphabei; couniries, natonalites; personal pronouns; wh words – where and who;

-> be from; be; yes/no questons and answers; neiatie forms of be; yes/no questons inionaton

-> jobs and occupatons; ierbs: work, work for, liie; wh questons – who, whai, where; adjecties io

describe jobs;

mailto:extensao.saj@ifba.edu.br
mailto:extens%C3%A3o.saj@ifba.edu.br


->  simple preseni iense; ihe fnal –s in ierbs used wiih he, she, ii and iis iariatons in afrmatie

seniences; auxiliaries: do/does; questons wiih do/does usini wh words;

-> ihe preseni contnuous; yes/no questons for preseni contnuous; wh questons; iariatons amoni

ierbs before addini –ini; 

-> ihe pasi iense of ihe ierb be;
-> simple pasi iense; reiular and irreiular ierbs; 
-> pasi contnuous iense;
-> Fuiure wiih ioini io;

HABILIDADES PARA A ENTREVISTA 
     -> Demonsirar a habilidade de compreender e responder periunias relatias a:

- Nome compleio;
- Como soleira o sobrenome;
- Idade;
- Cidade onde mora;
- Com quem mora;
- Profssão;
- Onde esiuda; (se esiuda)
- Se iem peis em sua casa;
- O que faz na sua rotna diária;
- Que tpo de coisas iosia de fazer no iempo liire;
- Falar sobre aliuém famoso que admira (idade da pessoa, profssão, e o que iocê acha
da pessoa);
- Falar sobre uma iiaiem marcanie; (o que fez, como foi; com quem esiaia;);
- Falar sobre planos fuiuros.
- Falar sobre um flme faioriio (coniar em linhas ierais a hisiória e porque o flme é o seu
faioriio);


