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O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano Campus 
Salgueiro torna pública a abertura das inscrições para o curso: O atendimento realizado pelo 

apoio escolar no processo de inclusão das pessoas com deficiência, Área de Concentração: 

Educação, Subárea: Métodos e Técnicas de Ensino, na modalidade Formação Inicial e 

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

 

 O curso tem como objetivo oferecer formação continuada aos profissionais de apoio escolar 

que atuam nas redes municipal, estadual e federal com os estudantes com deficiância. Para 

issso, será oferecido ao profissional de apoio escolar da educação conhecimento teórico-

metodológico sobre como atuar e quais metodologias utilizar, proporcionando uma reflxão 

acerca da sua função e de sua responsabilidade, buscando sempre o princípio da autonomia 

dos estudantes com deficiência, além disso, esse curso está pautado numa formação em que o 

apoio escolar possa identificar demandas dos estudantes com deficiência e de forma 

colaborativa contribuir com os demais profissionais da educação, principalmente o docente. 

 

 Este edital atende às exigências do Parecer 
n.0083/2017/PROC/PFIFSERTÃOPERNAMBUCANO/PGE/AGU, de 16 de março de 

2017. 
 

O presente edital destina 60 vagas para os profissionais de apoio escolar que estejam atuando nas 

redes municipal, estadual ou Federal. As vagas serão distribuídas em parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação, Gerência Regional de Educação e campus Salgueiro do IFSertãoPE. 
 

As inscrições são GRATUITAS e deverão ser realizadas no período de 05 a 07 de junho de 2021, 
através do preenchimento do formulário constante no link: 
https://forms.gle/LrnvzZKcBna2w2eA9 

 
 

 

PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E 

CONTINUADA – FIC 

O ATENDIMENTO REALIZADO PELO APOIO ESCOLAR NO 

PROCESSO DE INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

EDITAL Nº 12/2021 – Campus Salgueiro 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

2. NÚMERO DE VAGAS E PÚBLICO ALVO 

3. DAS INSCRIÇÕES 

https://forms.gle/LrnvzZKcBna2w2eA9
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  3.1 Documentação para inscrição: 

 

 Registro de Identidade (RG);  

 CPF;  

 Comprovante de residência atualizado;  

 Documento que comprove a escolaridade mínima de ensino médio ou declaração de que está 
cursando com a informação da série/período; 

 Declaração que atua como apoio escolar em 2021 em uma das redes (municipal, estadual ou 
federal). 

 

OBS: O formato do aquivo pode ser PDF ou JPG. Ao preencher o formulário tenha os documentos 

listados acima digitalizados de forma legível. 
 
 

 
 Idade mínima de 18 anos; 
 Apresentação, no ato de inscrição, de toda documentação exigida no item 3.1 deste; 

 Estar atuando como apoio escolar em 2021. 
 

 

As aulas terão início no dia 14 de junho de 2021 e serão ministradas na plataforma do  
Google (Google Classroom e Google Meet), com atividades síncronas e assíncronas. 

 

 
O curso tem duração de 20 horas e é composto por 4 módulos, os quais contemplam as 4 disciplinas que 

compõem a base curricular. As aulas serão ministradas por professores colaboradores , virtualmente, através 

da platafoma google Meet para as aulas síncronas e google classroom para as atividades assícronas. 

 

A condução dos componentes disciplinares respeitarão os seguintes princípios metodológicos:  

 

 aulas dialogadas, auxiliadas por material bibliográfico básico e complementar;  

 debates regrados sobre tópicos previamente estabelecidos;  

 diálogo orientado em Espaço Virtual de Aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

4. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

5. INÍCIO DAS AULAS, LOCAL E HORÁRIO 

6. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
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MÓDULO DISCIPLINA CH DOCENTE Data 

 

01 

Ambientação 

Educação inclusiva e 

as Deficiências 

 

3h 

Michele Rufino 

Patrícia Lourenço 

14/06/2021 

 

 

02 

Apoios, Tecnologia 

Assistiva e a atuação 

do profissional de 

apoio 

 

 

 

2h 

 

 

Fernanda Queiroz 

 

 

 

18/06/2021 

 

03 

Comunicação 

Alternativa 

 

 

2h 

 

Munique Massaro 

 

 

21/06/2021 

 

 

04 

 

 

Estudo de caso 

 

 

 

6h 

 

Atividade Asssíncrona 

conduzida pela equipe 

prmotora do curso 

Atividade  Conduzida 

em paralelo aos 

demais módulos 

 

 

05 

Transferência, 

posicionamento e 

locomoção do 

estudante com 

deficiência 

 

 

 

3h 

 

 

Jouse Gondim 

 

 

01/07/2021 

 

 

06 

 

Leitura dos textos 

propostos para as aulas 

 

4h  

 

Atividade Assíncrona 

Carga horária 

distribuída entre os 

demais módulos 

 

 

 

 
 

O critério de classificação será a maioridade. Em caso de não preenchimento das vagas ofertadas, 

todos os candidatos inscritos, neste certame, serão considerados classificados. A lista de inscritos 

será exposta em ordem alfabética. 

Caso o número de candidatos ultrapasse o limite de vagas ofertadas neste certame, serão adotados 
os seguintes critérios de seleção e terão prioridades os (as) candidatos(as) com: 
1. Maioridade; 
2. Persistindo empate, será adotado o sorteio coordenado pela comissão responsável utilizando 

um simulador disponível no site https://sorteador.com.br/. A lista de inscritos gerada no 

formulário de inscrição será numerada de forma sequencial. De acordo com a ordem 

aleatória gerada pelo sorteio, esta lista será reorganizada. Os alunos não contemplados na 

turma, serão informados por e-mail e comporão uma lista de espera 
 

7. PROCESSO SELETIVO E CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
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Conforme preconiza a Resolução de nº 02/2015 do CNE e o Projeto Pedagógico do Curso, esta 
formação é constituída com carga horária de 20h, distribuídas em atividades teórico-práticas com 

duração de um (1) mes e será ministrada por uma equipe de profissionais do IF Sertão- PE e 

convidados. 

 

As aulas síncronas (on-line) acontecerão pela Plataforma Google Meet, nas datas constantes no 
item 6 deste edital; e aulas assíncronas pelo Google Classroom, como também, a realização de 

atividades práticas. Após cada encontro, o estudante realizará uma (ou mais) atividade prática 

de forma – individual ou em grupo. Essas atividades serão computadas como carga horária e 

participação   no curso (frequência). 
 

 
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/campus/salgueiro/605-editais-sal/11771-salgueiro-editais-2021 
 

Os (as) candidatos (as) não classificados (as) serão inseridos (as) na lista como cadastro reserva 

e podem ser matriculados (as), caso haja desistência de alunos (as). 

 

A matrícula será realizada automaticamente na Secretaria de Controle Acadêmico do Campus 

Salgueiro, mediante a lista dos candidatos classificados e a documentação digital anexada no 

formulário de inscrição. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. DA DURAÇÃO, METODOLOGIA E ATIVIDADES DO CURSO 

9. RESULTADO E MATRÍCULA 
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Data Atividades Local Horário 

 
04/06/2021 

 
Publicação do Edital 

https://www.ifsertao-

pe.edu.br/index.php/c

ampus/salgueiro/605-

editais-sal/11771-

salgueiro-editais-

2021 

 

05/06 a 

07/06/2021 

 

Inscrição 
https://forms.gle/LrnvzZKcBna2w2

eA9 

 

Até 
23h59 

 

08/06/2021 
Publicação das 

inscrições deferidas 

 

https://www.ifsertao-

pe.edu.br/index.php/campus/salg

ueiro/605-editais-sal/11771-

salgueiro-editais-2021 

 

Até 17h 

08/06/2021 Divulgação resultado 
parcial da seleção 

 

Até 17h 

09 e 10/06/2021  Período para 

interposição de recurso 

cs.napne@ifsertao-pe.edu.br 

 

 

Até 17h 

 

11/06/2021 
Divulgação resultado 

final da seleção 

https://www.ifsertao-

pe.edu.br/index.php/campus/salg

ueiro/605-editais-sal/11771-

salgueiro-editais-2021 

 

Até 17h 

 

14/06/2021 Abertura e início das 

aulas 

 

GoogleMeet 8h às 11h 

10. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
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Será concedido certificado de conclusão apenas para os alunos que alcançarem, pelo menos, 

setenta e cinco por cento (75%) de frequência da carga horária online do curso, sendo que as 

atividades valem como carga horária. Caberá à coordenação de extensão deliberar sobre o edital 

e o processo seletivo. Os casos, 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. 

. 
 

 

 

Salgueiro-PE, 04 de junho de 2021. 

 

 

 

JOSENILDO FORTE DE BRITO 

Diretor-Geral 

PortariaNº182/2020 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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