SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ
DIREÇÃO GERAL DO CAMPUS TUCURUÍ

Chamada Interna nº 19/2018 – DG/Campus Tucuruí
Curso de Capacitação em Língua Inglesa com ênfase em Abordagem
Instrumental
O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – Campus Tucuruí,
considerando a previsão de demandas organizacionais do Plano Plurianual de Capacitação do IFPA, vem
divulgar a presente chamada que dispõe sobre vagas para servidores do Campus Tucuruí no Curso de
Capacitação de Língua Inglesa, com ênfase em Abordagem Instrumental para leitura e compreensão de textos. O
mesmo será ofertado pela coordenação do Centro de Idiomas (CENI-Tucuruí) que visa repassar estratégias
facilitadoras da compreensão de conteúdos escritos em inglês, que venham a servir como base preparatória para
os servidores graduados, com ou sem especialização, que pretendem competir em exames de proficiência nas
seleções de pós-graduação stricto sensu.

1. APRESENTAÇÃO
O Diretor Geral Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – Campus Tucuruí, por
intermédio da Direção de Pesquisa, Inovação, Pós-Graduação e Extensão (DPIPE) e Coordenação de Extensão,
é motivado a ofertar a presente chamada interna e as normas que regem o processo de participação no Curso de
Capacitação de Língua Inglesa com ênfase em Abordagem Instrumental para leitura e compreensão de textos, na
modalidade capacitação, em função de incentivar os servidores no acesso à Língua Inglesa e o aprendizado de
conteúdos que contemplem a leitura, a interpretação de textos e a abordagem instrumental.
2.

DO CURSO
2.1. A realização do curso compreenderá um período de 08 (oito) meses e incluirá como métodos de ensino
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

3.

atividades e aplicação de testes simulados;
As aulas serão semanais e somente às segundas-feiras;
Cada aula terá a duração de 90 (noventa) minutos, iniciando sempre às 19:30 horas;
O local dos encontros será no auditório da Rua Porto Colômbia, nº 12;
A docente responsável será a Professora Neiva Ormanes;
A carga horária prevista será de 80 horas, sendo que ao final do curso haverá certificação de conclusão
do curso que será emitida pelo CENI-Tucuruí

DO CRONOGRAMA

ATIVIDADES
Publicação da Chamada
Solicitações de entrega das inscrições
Divulgação do Resultado da Seleção
Início das Aulas

PERÍODO
07/12/2018
de 10/12 à 12/12/2018
a partir de 14/12/2018
17/12/2018
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4. DO NÚMERO DE VAGAS
O curso funcionará com 01 (uma) turma com 40 (Quarenta) vagas, sendo que haverá cadastro de
reserva de vagas para substituições, sendo estas realizadas mediante três ausências registradas, não justificadas,
de discente ou servidor inscritos na turma regular.

5. DO PÚBLICO-ALVO E REQUISITOS DE ACESSO
O Curso de Capacitação em Língua Inglesa, com ênfase em Abordagem Instrumental, destina-se,
prioritariamente, a servidores do IFPA Campus Tucuruí, portadores de diploma de graduação, devidamente
registrados no MEC, que tenham no máximo curso lato sensu.
6.

DO PROCESSO SELETIVO E RESULTADO

A seleção dos candidatos ao curso se dará exclusivamente pela ordem cronológica da solicitação de
matrícula, até o preenchimento total das vagas oferecidas. A comprovação da ordem de inscrição dos candidatos
será feita pela numeração, registro de hora e da data de entrega da Ficha de Inscrição (Anexo I) e do Termo de
Compromisso (Anexo II), devidamente preenchidos. Ambos documentos ficarão disponíveis para impressão no
site do campus, bem como no formato impresso no Gabinete da Direção Geral e na sala do Protocolo,
localizados no Bloco 4 do prédio do IFPA da Avenida Brasília, Vila Temporária.
É importante destacar que as inscrições, no curso de Capacitação em Língua Inglesa, com ênfase em
Abordagem Instrumental, deverão ser feitas somente pelo próprio candidato interessado, mediante a entrega da
Ficha de Inscrição (Anexo I) e do Termo de Compromisso (Anexo II). Para tanto, ambos os documentos serão
recebidos na Coordenação de Estágio, localizada no Bloco 4, do IFPA da Avenida Brasília, pelos servidores
Cléia Coelho e Lauro Silva, em dias úteis do período estabelecido no Cronograma (Item 3) e nos horários de
08:00 às 12:00hs e das 14:00 às 17:00hs. O resultado da seleção, com os nomes dos selecionados, que se
enquadram no requisito exigido no Item 5, será divulgado no quadro de avisos da Diretoria de Geral do Campus
do IFPA Tucuruí e pelo site www.tucurui.ifpa.edu.br.

7. DA CERTIFICAÇÃO
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ - Campus
Tucuruí irá emitir, por intermédio do Centro de idiomas (CENI-Tucuruí), o certificado de Conclusão da
Capacitação em Língua Inglesa, com ênfase em Abordagem Instrumental aos concluintes, com carga horária de
80 horas.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Esta Chamada Interna está sujeita às demais normas que regulamentam o Centro de Idiomas do Campus
Tucuruí (CENI-Tucuruí). Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do CENI-Tucuruí.
Maiores informações poderão ser obtidas na Diretoria de Pesquisa, Inovação, Pós-graduação e Extensão
– Campus Tucuruí, localizada no Bloco 4, do IFPA da Avenida Brasília, ou pelo e-mail
dpipe.tucurui@ifpa.edu.br.

2

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ
DIREÇÃO GERAL DO CAMPUS TUCURUÍ

Chamada Interna 19/2018 –- Processo Seletivo para ingresso no Curso Capacitação
em Língua Inglesa com ênfase em Abordagem Instrumental
ANEXO I
Nº de Inscrição: _______________________________
Data:__________________Hora:_________________
DADOS INDIVIDUAIS DO CANDIDATO:
Nome completo:_____________________________________________________________________________
SIAPE:______________________________ Setor de lotação:________________________________________
E-mail:____________________________________________________________________________________
Graduação:_________________________________________________________________________________
Grau acadêmico em pós-graduação (se for o caso):__________________________________________________
RG: _____________________CPF:_____________________Data nascimento:__________________________
Endereço: _______________________________________________ Bairro:____________________________
CEP: ______________ Cidade/UF: _____________ Nº celular:_______________________________________
DADOS ESPECÍFICOS:
a) Já fez curso de língua inglesa? ( )Sim ( )Não
Se a resposta for sim escreva qual o nível e a escola:____________________________________________
b) classifique abaixo os seus conhecimentos sobre a abordagem instrumental em inglês
LEITURA:
( )MUITO BOM ( )BOM
( )FRACO
INTERPERTAÇÃO DE TEXTO: ( )MUITO BOM
( )BOM
( )FRACO
AQUISIÇÃO DE GRAMÁTICA: ( )MUITO BOM
( )BOM
( )FRACO
ESCRITA:
( )MUITO BOM ( )BOM
( )FRACO

(
(
(
(

)INSUFICIENTE
)INSUFICIENTE
)INSUFICIENTE
)INSUFICIENTE

Tucuruí, ____/____/______.
______________________________________________________
Assinatura do candidato
Ao assinar esta ficha de inscrição o(a) candidato(a) declara estar ciente de todo o conteúdo da presente Chamada Interna e
atesta que todas as informações aqui declaradas são verídicas e que a constatação, a qualquer tempo, de informação falsa na
documentação correspondente, torna nulos todos os atos decorrentes da inscrição.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comprovante de Inscrição - Curso Capacitação em Língua Inglesa, com ênfase em
Abordagem Instrumental
Nome completo:_____________________________________________________________________________
Número de inscrição:________________________ Inscrição realizada em:_________/__________/__________
Responsável pela inscrição:________________________________________
Assinatura
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Chamada Interna 19/2018 –- Processo Seletivo para ingresso no Curso Capacitação em
Língua Inglesa, com ênfase em Abordagem Instrumental
ANEXO II
TERMO DE COMPROMISSO DE DEDICAÇÃO AO CURSO

Eu,_______________________________________________________________________,
(NOME DO CANDIDATO)

RG

nº

_______________________,

CPF

________________________,

SIAPE

________________ declaro para os devidos fins que, uma vez selecionado como aluno (a)
do Curso de CAPACITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA, COM ÊNFASE EM ABORDAGEM
INSTRUMENTAL do INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ – CAMPUS TUCURUÍ, me

comprometo a dedicar-me às atividades durante a vigência do Curso.
Local/Data _______________, ____ de ______________ de 2018

______________________________________________
Assinatura do Candidato
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