
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

EDITAL 007, DE 07 DE OUTUBRO DE 2019

            A Diretora Geral do Campus Avançado Hidrolândia torna pública a oferta de vagas para participar de intercâmbio

internacional na Argentina, entre os dias 14 e 21 de dezembro de 2019, para atividades de capacitação e aquisição de língua

estrangeira - Espanhol. 

1. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO

1.1. Estar regularmente matriculado em Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio do IF Goiano Campus Avançado Hidrolândia;

1.1.1 Estar regularmente matriculado em curso de Espanhol no Centro de Línguas do IF Goiano (CLIF) ou em Projeto de Ensino

de Espanhol devidamente avaliado e autorizado pelo Comitê de Ensino do Campus Avançado Hidrolândia;

1.2. Não estar em situação de conclusão de curso (provável formando) no segundo semestre de 2019;

1.3. Não estar com falta grave ou gravíssima;

1.4. Ter carteira de identidade com data de emissão posterior ao ano de 2010 ou passaporte que esteja válido para o período da

viagem;

1.5 Apresentar média aritmética das notas do histórico escolar acima de 6,0 (seis). Para efeito de cálculo, os alunos que não

concluíram o primeiro ano de curso terão o rendimento calculado com base nas notas apresentadas no boletim escolar do ano

presente.                 

1.6. Preencher e assinar o anexo I;

1.7. Assinar o anexo II;

1.8. Alunos com menos de 18 anos, assinar o anexo III.

2. DAS CONDIÇÕES DO INTERCÂMBIO

2.1. As atividades acontecerão entre os dias 14 a 21 de dezembro de 2019 na cidade de Buenos Aires, Argentina.

2.2. O candidato deverá fazer um curso de Língua Espanhola nível de proficiência básico ou intermediário. Não sendo possível

escolher cursos de outras línguas ou áreas de formação;

2.3. Ao aluno intercambista, caberá arcar com os custos referentes ao alojamento, à alimentação, ao transporte entre Brasil e

Argentina e à contratação de seguro-saúde, que preveja cobertura durante o período em que o aluno permanecer em território

argentino, além de despesas não previstas neste edital.

3. DA CANDIDATURA

3.1. O candidato deverá encaminhar a seguinte documentação (cópias digitalizadas) ao Centro de Línguas (CLIF) para o

seguinte e-mail: clif.hidrolandia@ifgoiano.edu.br (conforme cronograma do item 6):

I- Documento de identificação pessoal (RG);

II- 1 Fotografia 3x4;

III- Histórico acadêmico, a ser fornecido pela Coordenação de Registros Escolares do Ensino do Campus;

IV - Comprovante de matrícula emitido pela Coordenação de Registros Escolares do Ensino do Campus;

V- Ficha de inscrição (ANEXO I);

VI - Uso de direito de imagem (ANEXO II);

VII - Termo de autorização dos pais ou responsáveis para alunos menores de 18 anos (ANEXO III).

3.2. Será desconsiderada a candidatura com documentação incompleta e/ou remetida fora do prazo estabelecido no item 6.

3.3. Os candidatos concorrerão às vagas  obedecendo a ordem decrescente de classificação.

4. QUADRO DE VAGAS

Campus matriculado número de vagas

IF Goiano - Campus Avançado Hidrolândia 3

Total de vagas 3

5. DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DAS BOLSAS



5.1. As bolsas serão ofertadas em parcela única no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) cada conforme número de

vagas presente no item 4 do presente edital.

5.2. Serão repassadas aos estudantes contemplados em forma de crédito em conta corrente ou poupança. 5.3. Se

houver desistência por parte de aluno contemplado, em tempo hábil, o  Campus Avançado Hidrolândia poderá contemplar com

bolsa, discentes matriculados em seu  quadro discente que estejam matriculados em curso presencial de Língua Espanhola e

que estejam no cadastro de reserva deste edital.

5.4. O pagamento das bolsas fica condicionado à disponibilidade financeira.

6. CRONOGRAMA

Atividade Data e horário

Publicação do edital 07/10/2019

Período de impugnação do edital 08/10/2019

Período de inscrição

das 00h00min do dia 09/10/2019

até às 23h59min do dia

15/10/2019

Divulgação da lista de inscritos 16/10/2019 

Divulgação das fichas de avaliação 16/10/2019

Divulgação do cronograma da prova oral 16/10/2019 

Recursos contra a lista de inscrições deferidas 17/10/2019

Aplicação da prova escrita 21/10/2019 das 08h às 9h30min

Aplicação da prova oral
21/10/2019 das 9h50min às

12h30min

Resultado preliminar 22/10/2019

Recursos contra o resultado preliminar 23/10/2019

Resultado final 24/10/2019

7. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

7.1. Os candidatos serão classificados, em ordem decrescente, segundo a soma dos itens:

I. coeficiente de rendimento escolar. 

II. Nota (0-10) atribuída à prova escrita, segundo os critérios abaixo:

a) bom uso da língua espanhola;

b) capacidade argumentativa:

c) ser capaz de escrever cartas curtas e simples, mensagens e notas curtas e simples relativas a suas necessidades básicas

e imediatas, e preencher formulários com dados pessoais;

III. Nota (0-10) atribuída à prova oral, segundo os critérios abaixo:

a) bom uso da língua espanhol:

b) capacidade argumentativa:

c) elaborar e responder perguntas simples sobre questões de necessidade imediata ou assuntos muito comuns. Usar

expressões e frases simples para descrever onde mora e as pessoas que conhece. Comunicar acerca de tarefas simples e

usuais que exigem uma troca simples e direta de informações.

7.2. Em caso de empate, como critério de desempate será favorecido o aluno que apresentar maior nota na disciplina de

Espanhol nos trimestres relativos ao ano corrente.

7.3. As provas escrita e oral serão aplicadas no Instituto Federal Goiano Campus Avançado Hidrolândia, localizado na  Estrada

São Braz, Km 04 - Zona Rural, Hidrolândia - GO.

7.4. A prova escrita terá duração de 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos, devendo ser respondida com caneta preta ou azul e letra

legível.

7.5. A prova oral terá duração de 10 (dez) minutos, devendo ser respondida em língua espanhola. A banca avaliadora seguirá o

cronograma que será divulgado no dia 16/10/2019.

8. DO RESULTADO

8.1. O resultado provisório da seleção será divulgado até as 17h do dia 22/10/2019, no portal do IF Goiano.

8.2.. O prazo para interposição de recursos ao resultado provisório é das 16h de 22 de outubro de 2019 até as 16h de 23 de

outubro de 2019. A interposição de recursos deverá ser feita via e-mail, identificando o motivo da interposição, para o seguinte

e-mail: clif.hidrolandia@ifgoiano.edu.br.

8.3 O resultado final da seleção será publicado no portal do IF Goiano até as 16h do dia 24 de outubro de 2019.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 Maiores informações sobre o processo de seleção poderão ser solicitadas diretamente à Coordenação do CLIF, pelo

telefone (62) 99227-1253 ou pelo e-mail: clif.hidrolandia@ifgoiano.edu.br.



Alessandra Edna de Paula

Diretora Geral



ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO - EDITAL 007, DE 07 DE OUTUBRO DE 2019

Nome:

Registro Geral (RG)

CPF

Data de nascimento

Matrícula

Coeficiente de Rendimento

Acadêmico

Mês/ano de conclusão do

curso:

Endereço

Cidade

CEP

Estado

Telefone

E-mail

Whatsapp

Curso

Declaro para os devidos fins que:

a) tenho pleno conhecimento do Edital em que eventualmente se baseia esta solicitação bem como das

regras e normas do Instituto Federal Goiano e da bolsa pleiteada;

b) Dedicarei 20 (dez) horas semanais para o desenvolvimento das atividades de ensino e aprendizagem de língua espanhol na

cidade de Buenos Aires no período de 14 a 21 de dezembro de 2019;

c) Participarei integralmente das atividades promovidas pela escola de língua de Buenos Aires e das atividades culturais

propostas pelo Instituto Federal Goiano;

d) respondo pela veracidade de todas as informações contidas na presente ficha.

_______________________________________________

Assinatura



ANEXO II

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ

    Ora designado CEDENTE, firma e celebra com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, Rua 88, nº

310, Setor Sul – CEP: 74085-010 – Goiânia-GO, designado CESSIONÁRIO, o presente TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

DE IMAGEM E VOZ PARA FINS EDUCACIONAIS mediante as cláusulas e condições abaixo discriminadas, que

voluntariamente aceitam e outorgam:

Nome:_______________________________________________________________________________

CPF: _________________________ RG: ________________________ Órgão expedidor: ____________

Data de nascimento: ____/____/______ Nacionalidade:________________________________________

Estado Civil: ___________________Profissão:_______________________________________________

Endereço:____________________________________________________________________________

CEP: ____.________-_____ Cidade:_______________________________________ UF: ____________

Telefone: (___)________________E-mail:__________________________________________________

    Por meio do presente instrumento autorizo o IF Goiano a utilizar minha imagem e/ou voz, captada por meio de fotografias,

gravações de áudios e/ou filmagens de depoimentos, declarações, entrevistas e/ou outras ações realizadas para produção e

divulgação de materiais didáticos a serem utilizados com fins educacionais nas redes de ensino público e/ou Canais de TVs

Universitárias e/ou programas educativos sem fins lucrativos, em canais de TV aberta ou fechada.

    Afirmo ter ciência que a transferência é concedida em caráter total, gratuito e não exclusivo, não havendo impedimento para

que o(s) CEDENTE(s) utilize(m) o material captado como desejar(em).

    Declaro que o MEC está autorizado a ser proprietário dos resultados do referido material produzido, com direito de utilização

no mundo inteiro, de forma ilimitada e por um prazo indefinido no que se refere à concessão de direitos autorais, utilização e

licenciamento a terceiros, para que façam uso, de qualquer forma, no todo ou em parte, deste material ou de qualquer

reprodução do mesmo em conexão com o MEC.

    Declaro ainda que renuncio a qualquer direito de fiscalização ou aprovação do uso da imagem e outras informações ou de

utilizações decorrentes da mesma. Reconheço que o MEC confiará nesta autorização de forma absoluta e arcará com

eventuais custos substanciais e concordo não exigir qualquer indenização relacionada ao exercício das autorizações

concedidas por meio deste instrumento.

    A cessão objeto deste Termo abrange o direito do CESSIONÁRIO de utilizar a IMAGEM E VOZ do CEDENTE sob as

modalidades existentes, tais como reprodução, representação, tradução, distribuição, entre outras, sendo vedada qualquer

utilização com finalidade lucrativa.

    A Cessão dos direitos autorais relativos à IMAGEM E VOZ do CEDENTE é por prazo indeterminado, a não ser que uma das

partes notifique a outra, por escrito, com a antecedência mínima de 90 (noventa dias).

    Fica designado o foro da Justiça Federal, da seção Judiciária de Goiás, para dirimir quaisquer dúvidas relativas

Assinatura do CEDENTE: _______________________________________________________________

Local:___________________________, data _____/______/________

*Caso o cedente tenha idade menor que 18 anos, o responsável legal deverá assinar este termo também:

Nome do Responsável:__________________________________________________________________

CPF: _________________________ RG: ________________________ Órgão expedidor: ____________

Data de nascimento: ____/____/______ Nacionalidade:________________________________________

Estado Civil: ___________________Profissão:_______________________________________________

Endereço:____________________________________________________________________________

CEP: ____.________-_____ Cidade:_______________________________________ UF: ____________

Telefone: (___)________________E-mail:__________________________________________________



ANEXO III

AUTORIZAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEL

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO ALUNO EM ATIVIDADES DE

INTERCAMBIO

Eu, _____________________________________ (nome do Pai ou Mãe ou Responsável pelo aluno), portador(a) da carteira de

identidade n° _____________________ (adicionar o número), órgão emissor ______________________ (adicionar o órgão

emissor e UF), CPF _________________________(n° adicionar o número), residente no endereço

___________________________________________________

_______________________________ (adicionar endereço), CEP _____________________ (adicionar o número do CEP), cidade

____________________ (adicionar o nome da cidade), Estado ____________________ (adicionar o nome do estado), cujos

telefones de contato são: ____________________________________________________ (adicionar pelo menos 2 telefones de

contato) autorizo a participação do(a) aluno(a) ________________________________________________  (adicionar o nome do

aluno) nas atividade programadas no intercâmbio para a Argentina sob a responsabilidade de servidor do Instituto Federal

Goiano, no período de 14 a 21 de dezembro de 2019.

_____________________, ______ de ___________________ de __________

____________________________________________________________

Nome Completo do Responsável e assinatura
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