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O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) –
Campus Posse, no uso de suas atribuições legais na forma do que dispõe a Lei nº.
11.892/2008 e na Portaria nº 493, de 31 de maio de 2019 publicada no Diário Oficial da
União de 31 de maio de 2019, torna público as inscrições do Processo Seletivo para o
preenchimento das vagas do curso FIC - Espanhol para negócios e meio ambiente, oferecido
a toda comunidade interna e externa do IF Goiano campus Posse com faixa etária igual ou
maior de 15 anos.

1. DO CURSO E SEUS OBJETIVOS

1.1. O Curso FIC – Espanhol para negócios e meio ambiente, promovido pelo Instituto
Federal Goiano, Campus Posse, configura-se como um curso de capacitação de estudantes
e/ou profissionais que já estão no mercado de trabalho ou que pretendem ingressar nele ou
que desejam conhecer uma língua estrangeira.
1.2. O curso tem como objetivo propiciar aquisição de conhecimentos sobre os usos da
língua espanhola em situações que envolvem negócios e meio ambiente, vocabulário
vegetal, animal, sobre sustentabilidade, gestão ambiental, negócios ambientais,
vocabulário empresarial, tradução de textos de negócios e meio ambiente, bem como uso
de aplicativos e programas para fins de tradução; também permitirá àqueles que não estão
inseridos no mercado, melhorar suas qualificações profissionais para, então, inserir-se e
propicia ao  adolescente, também, o acesso à língua espanhola como ferramenta.
1.3 O curso será ministrado pelo IF Goiano Campus Posse somente por encontros a
distância.

2. DAS INSCRIÇÕES E DAS VAGAS

2.1 Os interessados no Curso FIC “Espanhol para negócios e meio ambiente” deverão se
inscrever em formulário próprio disponível no site do IF Goiano, campus Posse, no período
de 06 de outubro de 2021 a 18 de outubro de 2021 .

2.2 Para realizar a inscrição, o candidato deverá  enviar mediante formulário disponível no
site do IF Goiano, campus Posse, os seguintes documentos em formato PDF até o dia 18
de outubro de 2021:

- Comprovante de escolaridade ;
- Carteira de identidade ;
- CPF;
- Comprovante de endereço com CEP (comprovante recente);
- Documento comprobatório de regularidade com as obrigações do Serviço Militar – maiores
de 18 anos do sexo masculino;
- Documento comprobatório de regularidade com as obrigações eleitorais (Título Eleitoral e



comprovante de votação) – para maiores de 18 anos;

2.3 Serão realizadas inscrições com número de vagas ofertadas por turma, conforme
descriminado no quadro abaixo:

Nome Vagas

Espanhol para negócios e meio ambiente 50

2.4 Podendo ser abertas novas turmas caso haja disponibilidade da instituição e se houver
inscritos em lista de espera.
2.5 O curso será realizado no período previsto de outubro de 2021 a fevereiro/2022, período
em que deve ser integralizada a carga horária de 160 horas. As aulas serão realizadas  na
modalidade Ensino a Distância (EaD) a depender do calendário de aulas que será publicado
no início do curso. 
2.6 Os candidatos deverão ter, no mínimo, idade igual ou superior a 15 anos no ato da
inscrição, e estarem cursando ou terem cursado, no mínimo, o segundo ano do Ensino
Fundamental II.  Possuir conhecimentos básicos de informática e ter disponibilidade para
participação das aulas na modalidade EAD com um momento síncrono quinzenal.

3. DA SELEÇÃO
3.1. O processo seletivo consiste na classificação dos candidatos via ordem de inscrição de
acordo com o número de vagas ofertadas pelo curso pretendido.
3.2. Caso o número de inscritos seja maior que o de vagas, será formada uma lista de
espera. Os candidatos na lista de espera serão chamados nos casos de desistência ou
desclassificação de outros candidatos.

4. DA MATRÍCULA

4.1 Será divulgada uma lista dos matriculados, conforme item 7 do edital, na página do IF
Goiano www.ifgoiano.edu.br/posse. 

4.2 Não preenchendo o número de vagas em 1ª chamada será realizada convocação de
candidatos da lista de espera.

5. DAS AULAS
5.1 O curso será ofertado na modalidade Ensino a Distância (EaD) pelo IF Goiano – Campus
Posse.
5.2 O início das aulas está previsto para dia 22/10/2021.

6. DA APROVAÇÃO NO CURSO E DA CERTIFICAÇÃO
6.1. Para aprovação em cada módulo do curso, será necessário que os(as) alunos(as)
tenham cumprido as seguintes exigências:
6.1.1. Participação nas atividades desenvolvidas;
6.1.2. Média igual ou superior a 6,0 (seis) pontos nas atividades avaliativas e qualitativas.
6.2 Após a conclusão dos módulos do curso, e tendo cumprido todos os pré-requisitos
previstos no subitem 6.1, os(as) alunos(as) farão jus ao Certificado de Conclusão do Curso
FIC - Espanhol Básico Para Agricultura e Internet, a ser emitido pela Coordenação de
Extensão e Registro Escolar do IF Goiano – Campus Posse.

7. DO CRONOGRAMA

Atividades Período

Inscrições 06 a 18/10/2021

Resultado preliminar Até dia 19/10/2021

Período de Recurso

Até 24 horas após a

divulgação do resultado

preliminar
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