
 

PROCESSO SELETIVO PARA CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E 

CONTINUADA DO CAMPUS SERRA TALHADA – EDITAL Nº 08/ 2016 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, 

Campus Serra Talhada, torna pública a abertura das inscrições para os seguintes 

cursos: Pré IF 2 (80 horas); Química e Sustentabilidade: Novas Fronteiras em 

Biocombustíveis (60 horas); Tecnologia do Concreto (40 horas); Teoria da Execução de 

Obras (80 horas),   

INSCRIÇÕES 

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas no período entre os dias 5 e 14 de 

setembro de 2016. Os interessados deverão comparecer ao IF SERTÃO-PE, Campus 

Serra Talhada (sede administrativa), localizado à Rua Irineu Magalhães, 985, Bairro 

AABB, Serra Talhada –PE, no horário de 08h às 12h e das 13h às 17h. 

1.1. Documentos para inscrição: 

a) Cópia e original de RG e CPF; 

b) Cópia e original do comprovante de residência 

c) Cópia e original do comprovante de escolaridade (de acordo com a exigência de 

formação de cada curso específico); 

d) Duas fotos 3x4 iguais e recentes;  

e) Ficha de inscrição (que será disponibilizada no ato da inscrição). 

 

2. CARACTERÍSTICAS DOS CURSOS E REQUISITOS PARA 

INSCRIÇÃO 



As características dos cursos (objetivos, carga horária, quantidade de vagas, data de 

início, dias letivos, horário e local) e os requisitos para a inscrição estão dispostos num 

quadro no ANEXO 1.  

 

3. PROCESSO SELETIVO E CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO  

A seleção dentre os inscritos será realizada estritamente pela ordem de inscrição 

 

4. RESULTADO E MATRÍCULA 

O resultado será divulgado ao final dos dias 15 e 16 de setembro de 2016 (a depender 

do curso) no site do IF SERTÃO-PE 

(http://www.ifsertaope.edu.br/index.php/campus/serra-talhada) e nos murais do 

Campus. 

A matrícula será realizada automaticamente pela Secretaria de Controle Acadêmico do 

Campus Serra Talhada. 

 

 

Serra Talhada, 05 de setembro de 2016 

 

 

 

Givanilson Nunes Magalhães 
Diretor Geral 

 

 

 

 



ANEXO 1 

 

CURSO  CARGA 

HORÁRIA 

OBJETIVO PÚBLICO 

ALVO 

QUANTIDADE 

DE VAGAS 

DATA DE 

INÍCIO 

DAS 

AULAS 

HORÁRIO DE 

AULA 

LOCAL 

Química E 

Sustentabilidade: 

Novas Fronteiras 

Em 

Biocombustíveis 

60 h Desenvolver 

competências e 

habilidades para atuar 

de forma crítica e 

criativa, na solução de 

problemas, na inovação 

científica e tecnológica. 

Graduandos 

(estudantes) do 

curso de 

química 

30 23 de 

setembro de 

2016 

Sexta-Feira 

(13:00 às 18:00 

horas) 

FAFOPST 

Pré IF 2 80 h Oportunizar ao aluno 

uma revisão geral dos 

conteúdos principais 

trabalhados no ensino 

fundamental. 

Preparar o aluno para as 

provas do Processo 

Alunos 

devidamente 

matriculados no 

9º ano do ensino 

fundamental  

20 A definir data  

de início em 

outubro/2016 

3 dias na 

semana – a 

definir (13:00 às 

17:00 horas) 

FAFOPST 



 

 

Seletivo 2017.1 do IF 

Sertão-PE, das turmas 

do Ensino Médio 

Integrado. 

Tecnologia do 

Concreto 

40 h Apresentar quais as 

técnicas necessárias 

para o produção de um 

concreto com 

qualidade, resistência 

e durabilidade, através 

do estudo das suas 

propriedades. 

Estudantes e 

profissionais da 

área 

30 22 de 

setembro de 

2016 

Quinta-Feira 

(9:00 às 11:00 

horas) 

FAFOPST 

Tecnologia de 

Execução de 

Obras 

80 h Capacitar os estudantes 

e profissionais da área 

de execução de obras 

de acordo com a prática 

recomendada 

pelas normatizações. 

Estudantes e 

profissionais da 

área 

30 21 de 

setembro de 

2016 

Quarta-Feira 

(9:00 às 11:00 

horas) / Sexta-

Feira (9:00 às 

11:00) 

FAFOPST 


