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COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO 

 

Edital Nº 12/2016 

 

PROCESSO SELETIVO PARA CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC, NO 

CAMPUS AVARÉ DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

SÃO PAULO - IFSP 

 

O Campus Avaré do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP, em 

conformidade com a Lei nº 9.394 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), de 20 de dezembro de 

1996 e a Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, faz saber, pelo presente Edital, que estarão abertas, no 

período de 21 de novembro a 01 de Dezembro de 2016, as inscrições para o Processo Seletivo para os 

CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC de Cerimonial e protocolo para 

organizadores de eventos, gratuito, visando o preenchimento de vagas, a serem ofertadas conforme a 

disponibilidade indicada no item 2. 

 

1. DO PROCESSO SELETIVO 
1.1. A seleção consiste na classificação de candidatos à matrícula no Curso de Formação Inicial e 

Continuada do Campus Avaré, mediante a realização de Processo Seletivo. 

1.2. O presente Processo Seletivo destina-se exclusivamente aos candidatos que: 

- Atendam aos pré-requisitos estabelecidos no item 2; 

1.3. Os candidatos que não atenderem ao disposto no subitem 1.2 e que, eventualmente, participarem do 

Processo Seletivo, estarão cientes que, em caso de classificação e aprovação, em nenhuma hipótese terão 

direito à matrícula. 

1.4. O Processo Seletivo se dará por meio de classificação gerada por ordem de inscrição que classificará, 

automaticamente, os primeiros inscritos que atenderem aos pré-requisitos estabelecidos. 

1.5. O Processo Seletivo classificará, automaticamente, a quantidade de candidatos correspondente ao 

número de vagas estabelecidas mais o equivalente a 20% do número de vagas para composição de lista de 

espera. 

 

2. DOS CURSOS 
2.1. Identificação dos Cursos: 

2.1.1. Cerimonial e protocolo para organizadores de eventos; 

Carga Horária: 20h; 

Número de vagas: 40; 

Horário do curso: sextas-feiras, das 8h00 às 13h00; 

Início: 25 de novembro de 2016; 

Pré-requisitos mínimos: 

- possuir ensino Fundamental Completo. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1. As inscrições para o Processo Seletivo de candidatos ao Curso de Formação Inicial e Continuada 

deste Edital estarão abertas no período de 21 de novembro a 01 de dezembro de 2016, das 10h00 às 

19h30. 
3.2 As inscrições serão realizadas, exclusivamente, na Secretaria do Campus Avaré, situado na Avenida 

Prof. Celso Ferreira da Silva, 1.333, Jardim Europa I, Avaré/SP, mediante preenchimento da ficha de 

inscrição fornecida. 

3.3 A ficha de inscrição estará disponível no local de inscrição, a partir de 21 de novembro de 2016. 
3.4. Não haverá a cobrança de taxa de inscrição. 

3.5. Para efetivar a inscrição deverão ser apresentados os documentos abaixo listados. A documentação 

deverá ser apresentada em original e mais uma cópia que ficará retida no IFSP, sendo que a não 
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apresentação de quaisquer dos documentos exigidos levará à perda da vaga e ao não aceite da inscrição 

e da matrícula. Os candidatos menores de 18 anos de idade deverão estar acompanhados do responsável 

legal no ato da inscrição. 

3.6. Os documentos exigidos são: 

- Comprovante de escolaridade (certificado, atestado de matrícula ou boletim escolar); 

- Carteira de identidade - RG; 

- Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 

- Comprovante de endereço recente com CEP; 

- 01 (uma) foto 3x4 recente; 

- Comprovação dos requisitos mínimos estabelecidos no curso; 

- Para candidatos menores de 18 anos de idade, RG e CPF do responsável legal; 

3.7. São de inteira responsabilidade dos candidatos as informações prestadas no ato da inscrição. 

3.8. Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não obedeçam às determinações contidas neste 

Edital. 
 

4. DO PROCESSO SELETIVO 
4.1. O Processo Seletivo constará de: 

4.1.1. Seleção: definida pela Ordem de Inscrição, respeitando o número de vagas disponíveis e o 

atendimento aos pré-requisitos mínimos para cada curso; 

 

5. DO RESULTADO 
5.1. O resultado do Processo Seletivo de Candidatos ao Curso de Iniciação e Formação Continuada será 

divulgado pelo Campus Avaré do IFSP, no dia 01 de dezembro de 2016 às 19h30 no quadro de avisos 

situado ao lado da Secretaria. 

 

6. DAS MATRÍCULAS 
6.1. Os alunos selecionados serão automaticamente matriculados no curso, desde que estejam dentro dos 

critérios estabelecidos no item 3 e respeitando o disposto no item 4. 

6.2. Não haverá a cobrança de taxa de matrícula. 

6.3. Em hipótese alguma será permitida a matrícula condicional ou extemporânea. A falta de quaisquer 

documentos exigidos implicará na perda do direito à matrícula. 

6.4. A garantia de matrícula está condicionada ao comparecimento do candidato nas datas e horários 

estabelecidos para as aulas (de acordo com o item 2.1.). A ausência sem justificativa amparada pela 

Organização Didática vigente do IFSP será considerada como renúncia expressa à vaga, liberando-a para 

chamar o próximo candidato da lista de classificação. 

 

7. DA REALIZAÇÃO DOS CURSOS 
7.1. Os cursos serão realizados nas dependências do Campus Avaré, nos dias e horários estabelecidos no 

item 2, situado na Avenida Prof. Celso Ferreira da Silva, 1.333, Jardim Europa I, Avaré/SP. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
8.1. Caberá à Direção do Campus Avaré do IFSP a responsabilidade de zelar pela disciplina e lisura do 

Processo Seletivo, para o que poderá utilizar-se de todos os meios admitidos em direito para sua garantia. 

8.2. Será eliminado, em qualquer época, o candidato que houver realizado inscrição utilizando-se de 

documentos ou informações falsas, ou de outros meios ilícitos; 

8.32. Os casos omissos, não previstos neste Edital, serão julgados pela Diretoria do Campus Avaré do IFSP. 
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11. DO CRONOGRAMA 
 

Abertura do Edital 21/11/2016 

Período das Inscrições 21/11/2016 a 02/12/2016 

Resultado Preliminar 24/11/2016 

Resultado Final 01/12/2016 

Início das aulas 25/11/2016 

 

Avaré, 21 de novembro de 2016. 

 

 

 

_________________________________________ 

Sebastião Francelino da Cruz 

Diretor Geral 

IFSP - Campus Avaré  

 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

IFSP CAMPUS AVARÉ 

COORDENADORIA DE EXTENSÃO 

 

N° da Inscrição: 

__________/2016 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – CURSO FIC 

CURSO: CERIMONIAL E PROTOCOLO PARA ORGANIZADORES DE EVENTOS 

NOME:  

RG:  
DATA DE 
NASCIMENTO: 

 

CPF:  

ENDEREÇO:  

BAIRRO:  CEP:  

TELEFONE:  CELULAR:  

E-MAIL:  

 

Entrega de documentos: (     ) Cópia do RG  

 (     ) Cópia do CPF 

 (     ) Foto 3x4 recente 

 (     ) Cópia do comprovante de endereço com CEP 

 (     ) Comprovante de escolaridade 

 (     ) Questionário Socioeconômico 

 * Para candidatos menores de 18 anos de idade, cópia do RG e CPF do responsável legal 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Candidato ou Responsável 

 

 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO – CURSO FIC  

CURSO:  

NOME:  

SECRETARIA:  DATA:  HORA:  
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N° da Inscrição: 

__________/2016 

PROCESSO SELETIVO – CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 

 

Nome:  _____________________________________________________________________  

RG:  ______________________________________  CPF:  __________________________  
 

1) Você cursou o Ensino Fundamental?  (     ) Sim (     ) Não Ano de conclusão: 

___________ 

2) Você concluiu o Ensino Médio?      (     ) Sim (     ) Não Ano de conclusão: 

___________ 

 Se não concluiu, até que série estudou? ________________________________________ 

3) Você está fazendo algum curso?   (     ) Sim  (     ) Não 

 Se sim, qual? _____________________________________________________________ 

4) Há quanto tempo você não faz nenhum curso? ____________________________________ 

5) Você está trabalhando com carteira assinada?      (     ) Sim (     ) Não 

6) Qual o nome da empresa que você trabalha? 

 ________________________________________________________________________ 

7) Como teve conhecimento deste Processo Seletivo? 

 (     ) Internet     (     ) Rádio     (     ) TV     (     ) Jornal     (     ) Outro: ________________ 

8) Com base no Salário Mínimo Nacional (R$ 788,00 – setecentos e oitenta e oito reais), a 

renda total mensal de sua família se situa na faixa de: 

 (     ) de R$ 0,00 à R$ 788,00 

 (     ) de R$ 788,00 à R$ 1.576,00 

 (     ) de R$ 1.576,00 à R$ 2.364,00 

 (     ) acima de R$ 2.364,00 

9) Número de pessoas que moram na sua casa: __________ pessoas 

10) É beneficiário de algum Programa Social (Exemplo: Bolsa Família, leite para as crianças, 

etc)?       

(     ) Sim     (     ) Não Se sim, qual? ____________________________________________ 

11) Principal meio para manter-se informado com os acontecimentos atuais: 

 (     ) Jornal     (     ) Revistas     (     ) TV     (     ) Rádio     (     ) Internet     (    ) Outros 

12) A qual grupo racial você pertence? (    ) Branco (     ) Negro (     ) Pardo 

13) Você é portador de Necessidades Especiais 

 (     ) Sim     (     ) Não Se sim, qual? ________________________________________ 

 

Declaro, sob penas de Lei, que as informações acima prestadas são verdadeiras. 

 

Data: _____ / _____ / ________. 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Candidato ou Responsável 


