
 

PROCESSO SELETIVO PARA CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E 

CONTINUADA DO CAMPUS SERRA TALHADA – EDITAL Nº 06/ 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: Aspectos Bioquímicos e Nutricionais do Exercício Físico (40 horas); 

Construção do Conhecimento e Redação Científica (160 horas);Espanhol Básico (60 

horas); FIC Libras Básico (160 horas); FIC Libras Intermediário (160 horas)FIC 

Preparatório para Concursos Públicos (160 horas);Fisiologia Humana Básica (160 

horas); Pré ENEM 1 (210 horas); Pré ENEM 2(240 horas);Segurança, Meio Ambiente e 

Saúde (70 horas), todos na modalidade Formação Inicial e Continuada (FIC). 

 

1. INSCRIÇÕES 

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas no período de 01 a 05 de agosto. 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  

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, período de inscrição) 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 do dia 5 agosto de 2016 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, 01 de agosto de 2016 

 

 

 

Givanilson Nunes Magalhães 

Diretor Geral 

 

 

 

 

http://www.ifsertaope.edu.br/index.php/campus/serra-talhada


ANEXO 1 

 

CURSO  CARGA 

HORÁRIA 

OBJETIVO PÚBLICO 

ALVO 

QUANTIDA

DE DE 

VAGAS 

DATA DE 

INÍCIO 

DAS 

AULAS 

HORÁRIO 

DE AULA 

LOCAL 

Aspectos 

Bioquímicos e 

Nutricionais 

do Exercício 

Físico 

40 h Desenvolver o 

conhecimento acerca dos 

processos bioquímicos e 

necessidades nutricionais 

do corpo humano nas 

adaptações agudas e 

crônicas ao exercício 

físico. 

Estudantes e 

Profissionais 

de Educação 

Física 

35 17 de 

agosto de 

2016 

Quarta-Feira 

(10:00 às 12:00 

horas) 

FAFOPST 

Construção do 

Conhecimento 

e Redação 

Científica 

160 h Discutir o conceito de 

conhecimento, pesquisa 

científica, método 

científico;Compreender o 

planejamento e elaboração 

das diferentes etapas de 

Estudantes 

Graduação e 

Pós Graduação 

(Em qualquer 

área do 

conhecimento)  

20 15 de 

agosto de 

2016 

Segunda-Feira 

e Quarta-Feira 

(13:00 às 17:00 

horas) 

FAFOPST 



uma pesquisa científica. 

Espanhol 

Básico 

60 h Oferecer aos estudantes a 

oportunidade de ampliar 

seus conhecimentos de 

língua estrangeira e de 

variedades socioculturais, 

possibilitando, desta 

maneira, contribuir para a 

formação de profissionais 

mais qualificados para 

atuarem no mercado de 

trabalho; 

Ensino médio 

completo 

30 17 de 

agosto de 

2016 

Quarta-Feira 

(14:00 às 18:00 

horas) 

UAST-UFRPE 

FIC Libras 

Básico 

160 h Adquirir conhecimento do 

idioma linguístico em 

Libras. 

Servidores, 

técnicos e 

estudantes com 

ensino médio 

completo 

40 12 de 

agosto de 

2016 

Sexta-Feira 

(14:00 às 17:00 

horas) 

FAFOPST 

FIC Libras 

Intermediário 

160 h Utilizar a Libras com 

competência e ética. 

Profissionais 

com ensino 

médio 

30 10 de 

agosto de 

2016 

Quarta-Feira 

(13:00 às 17:00 

horas) 

FAFOPST 



completo que 

tenham 

cursado o nível 

básico 

FIC 

Preparatório 

para 

Concursos 

Públicos 

160 h Desenvolver no aluno do 

curso ferramentas técnicas 

e conteudistas que possam 

contribuir na aprovação 

em concurso público. 

Concluintes do 

ensino médio 

40  08 de 

agosto de 

2016 

Segunda a 

Sexta (8:00 às 

12:00 horas) 

FAFOPST 

Fisiologia 

Humana 

Básica  

160 h Estimular no aluno a visão 

generalista do corpo 

humano e da organização 

dos seus sistemas, além de 

capacitar o aluno à 

compreensão dos 

mecanismos fisiológicos.  

Estudantes 

(graduandos) 

em cursos das 

áreas 

biológicas ou 

da saúde 

35  15 de 

agosto de 

2016 

Terça-Feira e 

Quinta-Feira 

(13:00 às 17:00 

horas) 

FAFOPST 

Pré Enem 1 210 h Preparar o estudante para a 

avaliação do Exame 

Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) na área de 

Estudantes 

com ensino 

médio 

concluído ou 

35 08 de 

agosto de 

2016 

Segunda a 

Sexta (13:45 às 

18:30 horas) 

e aos Sábados 

FAFOPST 



Matemática, Ciências 

Naturais e Redação. 

no terceiro ano 

do ensino 

médio e que 

irão realizar a 

avaliação do 

ENEM no ano 

de 2016. 

(8:00 às 12:00 

horas e 13:45 às 

18:30 horas)  

Pré Enem 2 240 h Preparar o estudante para a 

avaliação do Exame 

Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) na área de 

Linguagens, Ciências 

Humanas e Redação. 

Estudantes 

com ensino 

médio 

concluído ou 

no terceiro ano 

do ensino 

médio e que 

irão realizar a 

avaliação do 

ENEM no ano 

de 2016. 

35 08 de 

agosto de 

2016 

Segunda a 

Sexta (13:45 às 

18:30 horas) 

e aos Sábados 

(8:00 às 12:00 

horas e 13:45 às 

18:30 horas) 

FAFOPST 

Segurança, 

Meio 

70 h Executar tarefas dentro dos 

padrões e normas de 

Ensino Médio 

Completo 

30 24 de 

agosto de 

Quarta-Feira 

(13:00 às 17 

FAFOPST 



 

 

Ambiente e 

Saúde 

segurança, utilizando-se 

do senso prevencionista 

em acidentes do trabalho. 

Reconhecer, avaliar, 

eliminar ou controlar os 

riscos ambientais de 

acidentes para si e para os 

outros que o rodeiam. 

Despertar a consciência 

ecológica dos discentes 

inscritos, para que passem 

a replicar os preceitos 

ecologicamente 

responsáveis. 

2016 horas) 


