
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO 

PERNAMBUCANO – CAMPUS OURICURI 

_______________________________________________________________ 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão 

Pernambucano, Campus Ouricuri, torna pública a abertura das inscrições 

para o Curso de Introdução ao Acordeon, na modalidade Formação Inicial e 

Continuada, com carga horária total de 20 horas, conforme o disposto a seguir: 

 

1. NÚMERO DE VAGAS E PÚBLICO ALVO 

 

O presente edital destina-se ao preenchimento de duas turmas com 7 vagas 

cada, no turno manhã e noite com a seguinte distribuição das vagas por turma: 

 

- 3 vagas para servidores do campus Ouricuri 

- 2 vagas para alunos do campus Ouricuri 

- 2 vagas para comunidade externa 

 

1.1. No caso do não preenchimento de alguma área, as vagas serão 

preenchidas com os candidatos de outras áreas. 

 

1.2. Caso o aluno possua o instrumento será aceito além do número de 

vagas previsto neste edital. 

 

2. INSCRIÇÕES 

 

 

As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas no período de 10 a 23 de 

junho de 2016. Os interessados deverão comparecer ao setor de controle 

acadêmico do IF SERTÃO-PE, Campus Ouricuri, localizado à Estrada do 

Tamboril S/N, Renascença, Ouricuri – PE, no horário de 08h às 12h, das 14 às 

18h e das 19h às 21h. 

 

a) Formulário de inscrição devidamente preenchido (disponível no Campus); 

b) Declaração da chefia como comprovação em caso de servidor e; 



c) Declaração de que está devidamente matriculado em caso de aluno 

IFSertão - Ouricuri; 

d) Comprovante de residência para membros da comunidade externa. 

 

3. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 

3.1 Servidor 

 

a) Ser servidor do campus Ouricuri, técnico ou docente, efetivo ou temporário; 

b) Não é necessário possuir o instrumento para participar do curso; 

c) Não é necessário nenhum conhecimento prévio em música. 

 

3.2 Aluno 

 

a) Ser aluno devidamente matriculado em qualquer modalidade de ensino do 

campus Ouricuri; 

b) Não é necessário possuir o instrumento para participar do curso; 

c) Não é necessário nenhum conhecimento prévio em música. 

 

3.3 Comunidade externa 

 

a) Ser morador da cidade de Ouricuri; 

b) Não é necessário possuir o instrumento para participar do curso; 

c) Não é necessário nenhum conhecimento prévio em música. 

 

4. INÍCIO DAS AULAS, LOCAL E HORÁRIO 

 

 

As aulas terão início no dia 08 de agosto de 2016. 

 

Local das aulas Turno Horário Dias letivos 

Campus Ouricuri Manhã 11:00 – 12:00 Segunda 

Campus Ouricuri Noite 18:00 – 19:00 Terça 

 

 

5. PROCESSO SELETIVO E CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

 As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de inscrição, será 

formada uma lista de espera em caso de não preenchimento de alguma área 

ou da desistência de algum candidato, será convocado o próximo da lista. 

 

6. RESULTADO E MATRÍCULA 

 



O resultado será divulgado no dia 27 de julho de 2016 no sítio do IF SERTÃO-

PE www.ifsertaope.edu.br/ouricuri e nos murais do Campus. A matrícula será 

realizada na Secretaria de Controle Acadêmico do Campus Ouricuri, nos dias 

03, 04 e 05 de agosto de 2016, nos horários de 08h às 12h, das 14 às 18h e 

das 19h às 21h. 

 

 

6.1 Documentação para matrícula: 

 

a) cópia e original de RG e CPF; 

b) comprovante de residência; 

c) uma foto 3x4 iguais e recentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejane Rodrigues de Oliveira 

Diretora Geral 


