
 

PROCESSO SELETIVO PARA CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E 

CONTINUADA DO CAMPUS SERRA TALHADA – EDITAL Nº 01/ 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: Atualidades para o ENEM (85 horas); Bases Teóricas em Avaliação e Prescrição 

de Exercício Físico (64 horas); Cinema e Interpretação da Realidade (64 horas); Clube 

do Livro: Formando Jovens Leitores (64 horas); Educação Ambiental (160 horas), 

Introdução à Metodologia Científica em Educação Física (64 horas); Química Básica I 

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

 

1. INSCRIÇÕES 

As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas no período de 10 a 16 de março 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. Telefone para contato: 

98106-6368. 

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) Cópia e original do comprovante de matrícula do curso de Licenciatura e/ou certificado 

de conclusão de curso (  Segundo anexo I, para os cursos: - Bases Teóricas em 

Avaliação e Prescrição de Exercícios Físicos; - Introdução à Metodologia Científica em 

Educação Física e Educação Ambiental ) 
 



e) Duas fotos 3x4 iguais e recentes;  

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

 

Observação: Nos casos de inscrições de alunos menores de idade 

informamos que será necessária a presença dos seus responsáveis. 

  

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 em 

quadro do 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 no final do dia 17 de março de março de 2015 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, nos dias 18 e 20 de março de 2016.  

 

 

 

Serra Talhada, 10 de março 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 

QUANT. 

 DE  

VAGAS 

DATA DE 

INÍCIO 

DAS 

AULAS 

HORÁRIO 

DE AULA 

LOCAL 

Atualidades 

para o ENEM 

85 h O curso objetiva 

apresentar o conceito de 

“atualidades” e sua 

aplicação nas provas do 

Exame Nacional do 

Ensino Médio - ENEM. 

 

Estudantes do 

Ensino Médio 

e / ou pessoas 

que já 

concluíram o 

curso 

50 31 de 

março de 

2016 

Quinta-Feira 

(13:00 às 16:00 

horas) 

FAFOPST 

Bases Teóricas 

em Avaliação 

e Prescrição 

de Exercício 

Físico 

64 h Possibilitar a formação de 

e qualificação para intervir 

na avaliação e prescrição 

de exercícios físicos 

voltados para a promoção 

da saúde e ao desempenho 

em qualquer âmbito de 

Estudantes de 

Educação 

Física e/ ou 

Pessoas que já 

concluíram o 

curso.(Licenci

atura) da 

35 (5 vagas 

destinadas 

aos que já 

concluíram o 

curso de 

Educação 

Física) 

30 de 

março de 

2016 

Quarta-Feira 

(13:00 às 17:00 

horas) 

FAFOPST 



atuação. AESET  

 

Cinema e 

Interpretação 

da Realidade 

 

64 h 

 

Despertar e cultivar o 

gosto pelo cinema, através 

da compreensão que suas 

produções atendem a uma 

gama variada de 

necessidades e interesses 

que vão além do lazer 

imediato. 

 

Estudantes do 

Ensino Médio 

 

50 (15 vagas 

destinadas 

para o médio 

integrado do 

IF SERRA 

TALHADA)  

 

28 de 

março de 

2016 

 

Segunda-feira 

(13:00 às 17:00 

horas) 

 

 

 

FAFOPST 

Clube do 

Livro: 

Formando 

Jovens 

Leitores 

64 h Despertar e cultivar o 

gosto pela leitura, de modo 

a exercitar, de forma direta 

e indireta, as competências 

e habilidades da escrita, 

leitura, interpretação e 

criação literária.  

Estudantes do 

Ensino Médio 

35 (15 vagas 

destinadas 

para o médio 

integrado do 

IF SERRA 

TALHADA) 

29 de 

março de 

2016 

Terça-Feira 

(13:00 às 17:00 

horas) 

FAFOPST 

Educação 

Ambiental 

160 h Despertar a consciência 

ecológica dos discentes 

inscritos, para que passem 

Pessoas com 

Ensino Médio 

completo e 

35 22 de 

março de 

2016 

Terças e 

Quartas (08:00 

às 12:00 horas) 

FAFOPST 



a replicar os preceitos 

ecologicamente 

responsáveis. 

alunos de 

licenciaturas 

Introdução à 

Metodologia 

Científica em 

Educação 

Física 

 

64 

Possibilitar a aproximação 

e aprofundamento dos 

conhecimentos acerca de 

todas as etapas da 

construção científica nas 

ciências do movimento 

humano e Educação 

Física.  

Estudantes de 

Educação 

Física 

(Licenciatura) 

da AESET 

35 28 de 

março de 

2016 

Segunda-Feira 

(13:00 ás 17:00 

horas) 

FAFOPST 

Química 

Básica I 

 

80 

Introduzir e aprofundar o 

estudo da Química 

Inorgânica para alunos que 

se preparam para Enem. 

 

 

Pessoas com 

Ensino 

Fundamental 

Completo 

25 22 de 

março de 

2016 

Terça-Feira 

(13:00 às 17 

horas) 

À DEFINIR 

TOTAL DE VAGAS = 265 


