
 

 

 EDITAL N° 003 - NUCEI/DIREN/DIRGE/CSM/IFAC,  

DE 16 DE MARÇO DE 2020 

 
PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E 

CONTINUADA EM LIBRAS INTERMEDIÁRIO  

 

A Diretora-Geral em exercício do Campus Sena Madureira, do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Acre – IFAC, no uso de suas atribuições legais, 

conferidas pela Portaria IFAC nº 218 de 21/02/2019, publicada no D.O.U. nº 39, seção 2, 

pg.23, de  25/02/2019, de acordo com as disposições da legislação vigente, faz  saber   aos   

estudantes, efetivamente matriculados, servidores do IFAC, membros da comunidade 

externa e alunos egressos, que estão abertas as inscrições do PROCESSO SELETIVO PARA 

O CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA EM LIBRAS 

INTERMEDIÁRIO, destinado ao preenchimento das vagas oferecidas para o ano letivo 

2020, em obediência às seguintes condições:  

  

 1.  APRESENTAÇÃO  

  

1.1. O Curso de Formação Inicial e Continuada em Libras Intermediário, é destinado aos 

estudantes e servidores do IFAC, membros da comunidade externa e alunos egressos da 

instituição que tenham concluído o curso básico de Libras, com carga horária mínima de 100 

horas.  

1.2. O curso é presencial, com carga horária de 160 horas, ofertado no período de abril a 

novembro, 6 horas semanais, nos dias e horários definidos pela Coordenação de Núcleo do 

Centro de Idiomas do Campus Sena Madureira.  

  
 2.  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

  

2.1.     O Processo Seletivo será regido por este Edital.  

2.2.  Serão ofertadas 35 vagas para alunos, servidores e comunidade externa. 

2.3.  Para inscrever-se, o candidato deverá ter, no mínimo, o Ensino Médio incompleto.  

2.4.      O candidato deverá ter concluído o curso básico de Libras, com carga horária mínima 

de 100 horas. 

2.5.  O resultado deste Processo Eletivo será válido para o preenchimento das vagas 

ofertadas para ingresso no ano letivo de 2020.  

  
 3.  DAS VAGAS E HORÁRIOS DE AULA  

  

3.1. Serão ofertadas 35 vagas no Campus Sena Madureira.  

3.2. As aulas acontecerão no período vespertino, de segunda a terça, das 13h30 às 16h30. 

 

4. DA SELEÇÃO  



 

 

 

4.1. O processo seletivo do Curso FIC de Libras Intermediário dar-se-á por ordem de 

inscrição no Registro Escolar do Campus Sena Madureira, em uma única etapa.   

4.2. Serão desclassificados do certame os candidatos que não apresentarem todos os 

documentos obrigatórios especificados no item 5.1 deste edital.  

 

5. DA INSCRIÇÃO E DA MATRÍCULA 

  

5.1. A inscrição e matrícula serão realizadas em uma única etapa. Este Processo Seletivo é 

gratuita e será realizada da seguinte forma:  

  

a) Os interessados deverão realizar sua inscrição, presencialmente, no Registro Escolar 

do Campus Sena Madureira, no período determinado no cronograma deste Edital, no horário 

de 07h às 11h e das 13h às 17h.  

b) Para realizar a inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar: 

 Ficha de Inscrição devidamente preenchida (Anexo I); 

 CPF (original e cópia);  

 Cédula de Identidade para candidatos brasileiros natos ou naturalizados  

(original e cópia);  

 1 (uma) foto 3x4;  

 Documento legível de certificado de conclusão do Ensino Fundamental; 

 Cópia legível do documento de conclusão do curso básico de Libras. 

c) Serão indeferidas as inscrições dos candidatos que não apresentarem todos os 

documentos obrigatórios especificados neste edital.  

   

 6.  DO RESULTADO DA SELEÇÃO  

 

6.1. A classificação final de todos os candidatos inscritos será divulgada no portal eletrônico 

do IFAC [www.ifac.edu.br] e nos murais do Campus Sena Madureira.  

   

  

 7.  DO CRONOGRAMA  

  

EVENTOS                                           DATAS  

Publicação do Edital  13 de março  

Divulgação 13 a 18 de março 

Período de Inscrição e Matrícula 19 e 20 de março  

Divulgação de Resultado final 23 de março  

Início das aulas   06 de abril 

  

   

http://www.ifac.edu.br/
http://www.ifac.edu.br/


 

 

 8.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

  

8.1.  A inscrição do candidato neste Processo Seletivo implica o conhecimento e aceitação 

de todas as condições previstas nesta Chamada Simplificada.  

8.2.  É responsabilidade do candidato acompanhar todas as fases e chamadas deste Processo 

Seletivo.  

8.3.  O campus resguarda para si o direito de não ofertar o curso no qual o número de alunos 

for insuficiente para a abertura de turmas.  

8.4. O aluno que não comparecer às duas primeiras semanas de aula (carga horária de 

12h) será automaticamente substituído, não tendo mais direito a realizar o curso, sendo 

chamado o próximo candidato selecionado para efetivação de matrícula.   

8.5. Incorporar-se-ão a esta Chamada Simplificada, para todos os efeitos, quaisquer 

informações oficiais que vierem a ser publicadas no portal eletrônico do IFAC 

[www.ifac.edu.br].  

8.6.  A aquisição do material didático que será utilizado no curso é de inteira 

responsabilidade do aluno, a saber:  

8.7.  Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Geral em conjunto com a Coordenação de 

Núcleo do Centro de Idiomas do Campus Sena Madureira.  

   

 

Sena Madureira – Acre, 16 de março de 2020.  

 

 

 

 

 

(original assinado) 

FRANCISCA ÍRIS LOPES 

DIRETORA-GERAL EM EXERCÍCIO DO CAMPUS SENA MADUREIRA 
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ANEXO I  

FICHA DE INSCRIÇÃO  

CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA EM LIBRAS INTERMEDIÁRIO 

  

NOME:  
  

SEXO:   

CURSO:  

(   ) Curso de Formação Inicial e Continuada em Libras Intermediário 

Categoria do candidato:  

(   ) Servidor do IFAC  

(   ) Estudantes do IFAC  

(   ) Comunidade Externa  

(   ) Estudantes Egressos  

  

DATA DE NASCIMENTO:  

   

CPF:  

DOCUMENTO DE IDENTIDADE:  ÓRGÃO DE EXPEDIÇÃO:  

  

UF:  

ENDEREÇO COMPLETO  

LOGRADOURO (RUA/AVENIDA/TRAVESSA):  

  

  

NÚMERO:  

BAIRRO:  
  

  

CIDADE:  
    

ESTADO:  

TELEFONE(S):                                                                 E-MAIL:    

  

PORTADOR DE NECESSIDADE  
ESPECIAL?                 
                                NÃO               SIM.   

QUAL:    

 

Declaro verdadeiras as informações acima registradas.  

 

Sena Madureira - Acre, ___/___/2020.          

 

 

___________________________________________________                                                              

Assinatura do candidato) 

 

 

 


