
 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE EXTENSÃO, RELAÇÕES EMPRESARIAIS E COMUNITÁRIAS  

 DIREC/IFAM CMC  

EDITAL Nº 003 / 2015 
 

A DIRETORIA DE EXTENSÃO, RELAÇÕES EMPRESARIAIS E COMUNITÁRIAS DO 

CAMPUS MANAUS CENTRO, no uso de suas atribuições legais, torna público aos interessados 

que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo para ingresso aos CURSOS 

GRATUITOS, vinculados aos Projetos de Extensão da DIREC: Inglês Básico, Espanhol para 

Viagem de curta duração e Libras Instrumental, ofertados pelo Centro de Idiomas (CIIFAM) do 

Campus Manaus Centro,  destinado à classificação dos candidatos ao preenchimento das vagas. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O presente Edital rege o Processo Seletivo para ingresso, dos estudantes e Graduação, 

efetivamente matriculados no IFAM, Campus Manaus Centro, assim como os servidores docentes e 

técnico-administrativos, nos cursos de  Inglês Básico, Espanhol para Viagem de curta duração e 

Libras Instrumental, oferecidos pelo pelo Centro de Idiomas (CIIFAM) do Campus Manaus Centro.   

1.2 As inscrições para o Processo Seletivo serão realizadas no Centro de Idiomas – CMC, no 

período de 29/07 a 07/08/2015.  

1.3 O candidato é o único responsável pelo correto preenchimento do Formulário de Inscrição. 

1.4 Os candidatos poderão realizar inscrições em mais de um curso, se assim optarem.  

1.5 O resultado deste Processo Seletivo será válido para o preenchimento das vagas oferecidas para 

o ingresso no segundo semestre de 2015. 

 

2. DO CURSO E DAS VAGAS OFERECIDAS 

2.1 Os Cursos serão destinados as estudantes, servidores docentes e técnico-administrativos do 

IFAM, Campus Manaus Centro 

2.2 O curso de Libras Instumental também será ofertado à comunidade externa, de acordo com o 

quadro a seguir:  

  
Cursos Modalidade Público - Alvo Carga Horária Vagas Horário 

Libras 

Instrumental 
Presencial 

Servidores e técnico- 

administrativos do IFAM, 

estudantes efetivamente 

matriculados na Graduação, 

Pessoas com deficiência – 

PCD´s, familiares de surdos, 

comunidade em geral e 

profissionais de todas as áreas 

que pretendem aprender a 

Língua Brasileira de Sinais. 

40h 20 

Vespertino 

Inglês Básico 
Semi - 

Presencial 

Estudantes efetivamente 

matriculados na Graduação. 
60h 20 

Matutino 

Espanhol para 

Viagem de Curta 

duração 

Presencial 
Servidores e técnico- 

administrativos do IFAM 
40h 20 

Vespertino 

 

2.2 Do total de vagas oferecidas serão destinadas 5% para as pessoas com necessidades especiais, 

de acordo com o regimento interno do Centro de Idiomas do IFAM – CIIFAM, aprovado pela 



Resolução nº 48 – CONSUP/IFAM, de 12 de Dezembro de 2014.  

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1A inscrição para este Processo Seletivo é gratuita e deverá ser realizada no Centro de Idiomas do 

Campus Manaus  Centro, no período de 29/07 a 07/08/2015.  

3.2  Para realizar a inscrição, os candidatos deverão encaminhar a seguinte documentação: 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada;  

b) Carteira de Identidade (fotocópia);  

c) Cadastro de Pessoa Física – CPF (fotocópia);  

d) Histórico Escolar do primeiro semestre de 2015 (fotocópia); 

e) Comprovante do vínculo empregatício com o IFAM (fotocópia) – para servidores.    

 

 

4. CRONOGRAMA 

 INSCRIÇÃO – de 29/07 a 07/08/2015, no Centro de Idiomas - CMC 

 DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS SELECIONADOS –  10/08/2015 na sala da DIREC. 

 MATRÍCULA (PRIMEIRA CHAMADA) –  11/08 a 13/08/2015, de 8h às 17h, no Centro de 

Idiomas – CIIFAM/CMC. 

 SEGUNDA CHAMADA – 14/08/2015, de 8h às 17h, no Centro de Idiomas – 

CIIFAM/CMC. 

 INÍCIO DAS AULAS – 24/08/2015 

 

5. DA SELEÇÃO 

5.1A seleção dos estudantes, servidores docentes e técnico-administrativos será feita por ordem de 

inscrição, até o limite das vagas. 

5.2 Em caso de desistência de servidor docente ou técnico administrativo, poderá ser convocado o 

candidato da ordem sequencial 

 

6. DOS RESULTADOS 

6.1A divulgação do resultado final do Processo Seletivo será feita pela DIREC/CMC no dia 10 de 

agosto de 2015; 

6.2 Se houver necessidade de outras chamadas para preenchimento de vagas remanescentes, ou 

novos redirecionamentos das mesmas, elas serão divulgadas exclusivamente pela DIREC/CMC.  

 

7. DA MATRÍCULA 

7.1As matrículas, em primeira chamada, serão realizadas no período de 11/08 a 13/08/2015 e 

ocorrerão no Centro de Idiomas – CIIFAM/CMC; 

7.2 Os candidatos que não efetivarem a respectiva matrícula no período estipulado perderão a vaga. 

7.3 Para realizar a matrícula, o candidato deverá preencher a ficha de matrícula que estará 

disponibilizada no ato da matrícula, entregando-a juntamente com os documentos estabelecidos no 

item 7.4; 

7.4 Para realização da matrícula, os candidatos classificados deverão apresentar a seguinte 

documentação: 

a) Requerimento de matrícula devidamente preenchido e assinado;  

b) Carteira de Identidade (original e fotocópia);  

c) Cadastro de Pessoa Física – CPF (original e fotocópia);  

d) Certidão de Nascimento ou Casamento (original e fotocópia);  

e) Comprovante de residência com CEP atualizado (original e fotocópia); 

f) Título de Eleitor; se maior de 18 anos (original e fotocópia); 

g) Comprovante do Serviço Militar, para o sexo masculino, se maior de 18 anos (original e 

fotocópia);  

h) Histórico Escolar do primeiro semestre de 2015 (fotocópia); 



i) Para candidatos estrangeiros, além do subitem b), apresentar a carteira de identidade Registro 

Nacional de Estrangeiro – RNE e Passaporte com visto de estudante, ou outro documento que, por 

previsão legal, permita que o estrangeiro estude no Brasil. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 O curso é gratuito. 

8.2 As aulas serão ministradas por professores de LE do IFAM. 

8.3 O aluno será considerado aprovado desde que tenha nota superior ou igual a 7,0 (sete) e 

frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento). 

8.4 A Direção Geral do Campos Manaus-Centro do Instituto Federal do Amazonas, por meio de sua 

Diretoria de Extensão, reserva-se o direito de resolver os casos omissos e situações não previstas 

neste Edital. 

8.5 Este edital também pode ser encontrado no endereço eletrônico: www.ifam.edu.br  

 

 

Soraya Farias Aquino 

Diretora de Extensão, Relações Empresariais e Comunitárias 

http://www.ifam.edu.br/

