SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

EDITAL 09/2019
O Diretor 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 492, de
30 de maio de 2019 publicada no Diário Oficial da União de 30 de maio de 2019, torna público as
inscrições do Processo Seletivo para o preenchimento das vagas do curso FIC - Ferramentas Digitais
Aplicadas à Gestão Empresarial, oferecido aos estudantes e servidores da Rede Municipal, Estadual e
Federal.

1. DO CURSO E SEUS OBJETIVOS
1.1. O Curso FIC – Ferramentas digitais aplicadas à Gestão empresarial, 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.
1.2. O curso tem como objetivo propiciar aquisição de conhecimentos sobre elaboração de planilhas
eletrônicas, apresentações profissionais, matemática financeira básica e ferramentas de trabalho online,
todos aplicados a atuação no mercado de trabalho, permitindo ao discente que já está inserido no
mercado a aplicação prática dos conhecimentos em seu dia-a-dia, otimizando as tarefas e processos de
gestão organizacional, também permitirá à aqueles que não estão inseridos no mercado, melhorar suas
qualificações profissionais para então conseguir inserir-se.
1.3 O curso será ministrado no IF Goiano Campus Posse, com encontros presenciais e à distância.

2. DAS INSCRIÇÕES E DAS VAGAS
2.1 Os interessados no Curso FIC “Ferramentas Digitais Aplicadas à Gestão Empresarial” deverão se
inscrever pelo formulário eletrônico, disponibilizado no sitio: www.ifgoiano.edu.br/posse, no período de
28 a 29/08/2019.
2.2 Serão realizadas inscrições com número de vagas ofertadas por turma, conforme descriminado no
quadro abaixo:
Nome

Vagas

Ferramentas Digitais Aplicadas à Gestão

20

Empresarial
2.3 Podendo ser abertas novas turmas caso haja disponibilidade da instituição e se houver inscritos em
lista de espera.
2.4 O curso será realizado no período previsto de setembro a novembro/2019, período em que deve ser
integralizada a carga horária de 160 horas. As aulas serão realizadas no turno noturno e/ou aos sábados
na modalidade à Ensino a Distância (EaD) - Híbrido e presencialmente a depender do calendário de
aulas que será publicado no início do curso.

2.5 Os candidatos deverão ter idade igual ou superior a 18 anos no ato da inscrição, terem concluído o
Ensino Médio, possuir conhecimentos básicos em planilhas eletrônicas e ter disponibilidade para
participação das aulas no turno noturno e/ou aos sábados a depender do calendário de aulas.
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 Após publicação da lista de convocação para a matrícula em 1ª chamada, os alunos terão que se
dirigir à sede administrativa do IF Goiano – Campus Posse, situada Rodovia GO 453, SN, Fazenda
Vereda do Canto, Posse – GO, CEP: 73.900-000 para efetivarem a sua matrícula dentro do prazo
estipulado pelo cronograma deste edital, conforme item 7.
4.2 Para realizar a inscrição, o candidato deverá comparecer à unidade administrativa do Campus
Posse, munidos dos seguintes documentos:
- Comprovante de escolaridade (original e fotocópia);
- Carteira de identidade (original e fotocópia);
- CPF (original e fotocópia);
- Comprovante de endereço com CEP (comprovante recente) (original e fotocópia);
- Documento comprobatório de regularidade com as obrigações do Serviço Militar – maiores de 18 anos
do sexo masculino (original e fotocópia);
- Documento comprobatório de regularidade com as obrigações eleitorais (Título Eleitoral e comprovante
de votação) – para maiores de 18 anos (original e fotocópia);
4.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de efetuar sua matrícula, o mesmo poderá enviar um
representante legal (pai, mãe ou outra pessoa com procuração com firma reconhecida).
4.4 Cada candidato poderá matricular-se em apenas 01 (uma) turma oferecida para o Curso FIC em
questão pelo IF Goiano – Campus Posse.
4.5 O não comparecimento para matrícula na data prevista acarretará automaticamente na perda da
vaga.
4.6 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) - Híbrido, com encontros presenciais
previstos em cronograma a ser divulgado no primeiro dia de aula, no IF Goiano – Campus Posse, no
período noturno e/ou aos sábados.
5.2 O início das aulas está previsto para dia 06/09/2019.
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. Mínimo de 75 % de frequência nas aulas;
6.1.3. Média igual ou superior a 6,0 (seis) pontos nas atividades avaliativas.
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 Ferramentas Digitais

aplicadas à Gestão Empresarial, a ser emitido pela Coordenação de Extensão do IF Goiano – Campus
Posse.
7. DO CRONOGRAMA
Atividades

Período

Inscrições

10 a 11/09/2019

Resultado preliminar

12/09/2019

Período de Recurso

13/09/2019

Resultado do Recurso

16/09/2019

Resultado definitivo

17/09/2019

Matrículas presenciais

18/09/2019

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 É de inteira responsabilidade dos candidatos as informações prestadas no ato da inscrição.
8.2 Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não obedeçam às determinações contidas
neste Edital ou que contenham informações falsas.
8.3

Qualquer

dúvida

ou

informação

poderá

ser

obtida

pelo

endereços

de

e-mail:

extensão.posse@ifgoiano.edu.br ou pelo telefone: (62) 99635-6048.
8.4 Este Edital não prevê provimento de bolsas ou fomento aos(às) alunos(as) selecionados(as).
8.5 A inscrição neste curso FIC implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital e
das normas vigentes no âmbito do IF Goiano - Campus Posse, das quais o(a) candidato(a) inscrito(a)
não poderá alegar desconhecimento.

(Assinado Eletronicamente)

Ítalo Lacerda Fernandes
Diretor Geral de Implantação
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