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PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE EXTENSÃO DE MATERIAIS ALTERNATIVOS PARA OBRAS 
GEOTÉCNICAS 

EDITAL Nº 06/2020 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

torna pública a abertura das inscrições para o Curso de Materiais Alternativos para Obras 

Geotécnicas, respeitando o limite de vagas fixadas neste edital. O curso gratuito não presencial tem 

como objetivo apresentar possíveis materiais alternativos e correlacionar estes materiais com as mais 

diferentes aplicações em obras geotécnicas, apresentando as principais vantagens e desvantagens de 

cada material em relação ao tipo de obra. 

 

2. NÚMERO DE VAGAS E PÚBLICO ALVO 

O presente edital destina 30 (trinta) vagas para candidatos interessados no curso, que terá carga 

horária total de 6 (seis) horas. O curso é disponibilizado para toda a comunidade, porém o (a) 

candidato(a) já deve ter cursado a disciplina de Mecânica dos Solos I.  

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

As pré-inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas entre os dias 2 e 5 de junho de 2020. A Ficha 

de pré-inscrição deve ser devidamente preenchida no endereço eletrônico:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXsoFpGlh19n7LDRJsJC6t09KDiKhQNEMCjZT0LPNuFs_W

4w/viewform 

O(a) candidato(a) deverá anexar cópia digitalizada dos seguintes documentos: 

a) Registro Geral (Carteira de Identidade); 

b) Cadastro de Pessoa Física - CPF  

c) Histórico escolar comprovando ter cursado a disciplina Mecânica dos Solos I. 

 

Caso seja selecionado, o (a) candidato(a) receberá por e-mail o link para acesso à plataforma 

even3.com.br, através da qual deverá concluir a sua inscrição para que, ao final do curso, tenha acesso 

ao seu certificado. 
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4. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

a) Ter cursado a disciplina de Mecânica dos Solos I; 

b) Apresentar toda a documentação exigida no item 3 deste edital. 

 

5. DAS AULAS, LOCAL E HORÁRIO 

 

Serão duas aulas de 03 horas cada, em formato digital (ao vivo). O curso será ministrado a partir das 18 

horas por meio da plataforma Google Meet. A sala virtual será informada aos matriculados por meio 

de email. Conteúdo programático do curso: 

 

Carga horária total:  

6h 

2h Definição de geotecnia e as principais obras geotécnicas. 

2h Materiais alternativos particulados aplicados às obras geotécnicas 

2h Materiais alternativos fibrosos aplicados às obras geotécnicas 

 

6. SELEÇÃO E CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

O processo de seleção dar-se-á mediante atendimento ao pré-requisito. Se o número de candidatos 

que atendam ao pré-requisito exceder o número de vagas, serão selecionados os candidatos com 

maior coeficiente de rendimento escolar devidamente comprovado no hitórico escolar. Em caso de 

não preenchimento das vagas ofertadas, todos os candidatos inscritos que atendam ao pré-requisito 

serão considerados aprovados. 

 

7. RESULTADO E MATRÍCULA 

O resultado do processo seletivo com os nomes dos(as) candidatos(as) selecionados(as) será divulgado 

no endereço eletrônico https://www.ifsertao-pe.edu.br/index.php/sal-editais?id=10337 na data 

prevista neste edital. Os candidatos selecionados receberão instruções por email para concluir a sua 

matrícula na plataforma even3.com.br. 

 

8. CRONOGRAMA 
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Data Atividades Local 

02/06/2020 
Publicação do 
Edital 

Site institucional. 
https://www.ifsertao-pe.edu.br/index.php/sal-editais?id=10337 

03 a 
05/06/2020 

Pré-Inscrição 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXsoFpGlh19n7LDRJsJC
6t09KDiKhQNEMCjZT0LPNuFs_W4w/viewform 

08/06/2020 

Divulgação 
dos(as) 
candidatos(as)
selecionados 
(as) 

Site institucional. 
https://www.ifsertao-pe.edu.br/index.php/sal-editais?id=10337 

09/06/2020 

Inscrição dos 
candidatos 
selecionados 
na plataforma 
even3.com.br 

Os candidatos receberão o link para inscrição na plataforma, através 
da qual, ao final do curso, poderão emitir o certificado. 

10 e 
11/06/2020 

Datas das 
aulas 

Será necessário que o aluno tenha uma conta no Google para acessar 
a sala virtual e um aparelho através do qual acompanhará as aulas 
(notebook, tablet, smartphone, desktop). O endereço da sala virtual 
será divulgado aos matriculados por email. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Caberá à coordenação de extensão deliberar sobre o edital e o processo seletivo. Nos casos em que 

exijam decisões de ordem superior serão submetidas à Direção Geral do campus Salgueiro, para 

apreciação. 

Os (as) candidatos (as) que não atenderem aos dispositivos deste edital ou prestarem quaisquer 

informações falsas na ficha de inscrição serão desclassificados e/ou terão a matrícula cancelada. 

 

Salgueiro,  02 de junho de 2020. 

 

 

 
Josenildo Forte de Brito 

Diretor Geral 
Portaria nº 182, de 03/03/2020 
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