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CHAMADA PÚBLICA PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DE
EXTENSÃO DE INCLUSÃO DIGITAL PARA PESSOA CARENTES

RETIFICAÇÃO 01 - Realizada em 31/10/2022

RETIFICAÇÃO 02 - Realizada em 16/11/2022 - Mudanças no cronograma

RETIFICAÇÃO 03 - Realizada em 18/11/2022 - Mudanças no cronograma

ATENÇÃO: Todas as alterações das três retificações estão destacadas em amarelo,

mas a última alteração diz respeito apenas a mudança no cronograma e ao tempo

de cada aula.

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

– IFSertãoPE, Campus OURICURI, com base no Programa Institucional de Projetos e

Bolsas de Extensão (PIpBEX) - Projetos Voluntários – Edital Nº 39/2022, torna pública

a abertura do processo seletivo de discentes para participação no Projeto de Extensão de

Inclusão Digital Para Pessoas Carentes, conforme o disposto a seguir:

1. O PROJETO

Voltado a comunidade externa, o Projeto de Extensão de Inclusão Digital Para

Pessoas Carentes visa contribuir para a difusão do conhecimento e acesso às

tecnologias digitais às pessoas mais carentes. Com o avanço tecnológico e um mundo

cada vez mais digital é importante que as pessoas tenham acesso e aprendam a lidar

com o mundo digital de maneira correta e segura. No curso de inclusão digital o

público será orientado por professores e alunos tutores sobre conceitos básicos e

intermediários de informática e dispositivos móveis, internet, cultura digital e

segurança digital.

2. QUADRO DE VAGAS E DURAÇÃO

O projeto destina 40 vagas para a comunidade externa divididas em duas

turmas de 20 discentes, uma matutina e a outra vespertina.
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3. PÚBLICO-ALVO

Poderão participar do projeto jovens e adultos moradores da região do Araripe,

com idade a partir dos 14 anos, ensino fundamental completo e renda mensal per capita

inferior a dois salários mínimos.

4. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO

4.1 Para se inscrever o participante deverá atender os seguintes requisitos:

○ Atender o disposto no item 3

○ Possuir disponibilidade para participar das as aulas presenciais, as quais

ocorrerão nas terças-feiras das 08:00h às 12:00h para turma matutina e

nas sextas-feiras das 13:00h às 17:00h para turma vespertina .

5. INSCRIÇÕES

5.1 As inscrições são gratuitas e serão realizadas, no período de 21/10/2022 até

12/11/2022. Da seguintes maneiras:

5.1.1  Através de formulário eletrônico disponível no link

https://forms.gle/5QyRZNR2vCiKVnZV9;

5.1.2 Através do WhatsApp pelo número (87) 99625-0160;

5.1.3 Presencialmente no Campus Ouricuri do IFSertãoPE, na coordenação

do curso de Informática. Nos seguintes dias e horários:

Segunda-feira à sexta-feira das 8h às 12h  e das 14h  às 17h.

5.2 Os interessados deverão preencher as informações solicitadas no formulário

eletrônico e anexar os seguintes documentos:

5.3 Documentação obrigatória:

➢ Documento de identificação com foto frente e verso (RG ou Carteira de

Habilitação) e CPF;

➢ Comprovante de Renda Familiar;

➢ Comprovante de conclusão do ensino fundamental.

https://forms.gle/5QyRZNR2vCiKVnZV9
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5.4 Somente serão aceitas inscrições realizadas através do formulário eletrônico

informado no item 5.1.

(SUPRIMIDO)

5.5 Os candidatos poderão fazer suas inscrições de maneira presencial no

Campus Ouricuri do IFSertãoPE, na coordenação do curso de Informática. Nos

seguintes dias e horários:

Segunda (24/10) das 10h às 12h;
Segunda (24/10) das 13h às 17h ;
Terça (25/10) das 13h às 17h ;
Quarta (26/10) das 8h às 10h ;
Quinta (27/10) das 7:30h às 10:30h.

6. PROCESSO SELETIVO

6.1. O processo seletivo será realizado em uma única fase e corresponde a

análise da documentação descrita no item 5.3

6.2. Será utilizado como critério de classificação o candidato que apresentar

maior idade;

6.3. Caso não ocorra o preenchimento total das vagas ofertadas, todos os

candidatos inscritos neste certame que atendam aos requisitos do item 4.1 e 5.3 serão

considerados classificados e a lista dos inscritos será divulgada em ordem alfabética.

6.4. Havendo candidatos além das vagas oferecidas, esses formarão a lista de

espera para preenchimento de vagas que poderão surgir no processo de matrícula ou

início das aulas.

6.5. O candidato será eliminado do processo seletivo, em qualquer tempo, sem

prejuízo das sanções penais cabíveis se:

6.5.1. Cometer falsidade ideológica com prova documental;



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

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

6.5.2. Utilizar de procedimentos ilícitos, devidamente comprovados por

meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico;

6.5.3. Burlar ou tentar burlar quaisquer das normas definidas neste

chamada pública interna;

6.5.4. Dispensar tratamento inadequado, incorreto ou descortês a

qualquer pessoa envolvida no Processo Seletivo;

6.5.5. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos relativos ao

processo seletivo.

6.5.6. Não anexar no formulário eletrônico a documentação

comprobatória descrita no item 5.3.

7. INÍCIO DAS AULAS, LOCAL E HORÁRIO

7.1. As aulas terão início no dia 07 de fevereiro de 2023 e com previsão de

término para o dia 31 de março de 2023.

7.2. Serão ofertadas duas turmas com até 20 participantes cada.

7.3. O Curso será de modo 100% presencial. As aulas presenciais ocorrerão às

terças-feiras e sextas-feiras.

7.4. O curso acontecerá no IFSertãoPE campus Ouricuri nos Laboratórios de

Informática.

8. RESULTADO

8.1 O resultado final será divulgado no dia 18/11/2022 no site do IFSertãoPE.

8.2 Também será divulgada a lista dos candidatos selecionados nas dependências

do IFSertãoPE, campus Ouricuri.

9. RECURSOS

9.1. Caso tenha sua inscrição indeferida, o candidato, se desejar, poderá enviar

recurso após a divulgação do resultado parcial, conforme prazo estabelecido no

cronograma (item 10).
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9.2. O recurso devidamente fundamentado deverá ser enviado por e-mail para

antonio.marcio@ifsertao-pe.edu.br com o assunto: Inclusão Digital, ou entregue na

coordenação de informática na data estabelecida no cronograma.

9.3. Não será permitido acrescentar qualquer documento na interposição de

recursos.

9.4. Serão indeferidos os recursos interpostos fora do prazo definido nesta

chamada pública interna.

10. CRONOGRAMA

DATA EVENTO

21/10/2022 à 12/11/2022 Período de inscrição

16/11/2022 Homologação e resultado parcial

17/11/2022 Recursos

18/11/2022 Resultado final

07/02/2023 Previsão de início das Aulas

31/03/2023 Previsão de Término das Aulas

11. CERTIFICAÇÃO

Será concedido certificado de conclusão do Curso “Inclusão Digital” aos alunos

que apresentarem no mínimo 75% de frequência da carga horária.

12. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Breve histórico sobre a computação;

Conceitos Básicos de Computação;

Hardware e periféricos;

O uso correto dos periféricos;

Teclado e Mouse, atalhos e manuseio;

Internet, como navegar;

Cuidados importantes ao navegar pela internet;

Aplicativos de escritórios;
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Dispositivos Móveis;

13. DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos

resultados do Processo Seletivo e eventuais alterações ou retificações desta chamada

pública, por meio do endereço eletrônico do IFSertãoPE.

13.2. A inexatidão ou irregularidade de informações, ainda que constatadas

posteriormente, eliminará o candidato do processo seletivo, declarando-se nulos todos

os atos decorrentes de sua inscrição.

13.3. O IFSertãoPE não se responsabiliza por arquivos corrompidos ou

danificados enviados pelo candidato.

13.4. Somente poderá participar das atividades o candidato que tiver participado

do processo seletivo e enviado documentação comprobatória.

13.5. Esta chamada pública poderá ser anulada no todo ou em parte sem gerar

nenhum tipo de indenização ao participante.

13.6. Dúvidas sobre inscrições poderão ser esclarecidas e encaminhadas para o

e- mail: antonio.marcio@ifsertao-pe.edu.br ou presencialmente na coordenação de

informática do IFSertãoPE, campus Ouricuri.

13.7. Esta chamada pública entra em vigor, a partir da data de sua publicação,

sendo válido apenas para este Processo Seletivo, revogadas as disposições em contrário.

Ouricuri, 18 de novembro de 2022.

_________________________________________________

Direção Geral


		2022-11-18T11:55:05-0300
	PAULO ALVACELY ALVES RIBEIRO JUNIOR:81245130315
	Eu sou o autor deste documento




