MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

CÂMPUS SOROCABA
EDITAL Nº 14, DE 29 DE AGOSTO DE 2019
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS
DE CURSO DE EXTENSÃO

A Diretoria-Geral do Câmpus Sorocaba do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de São Paulo (IFSP), por meio de sua Coordenadoria de Extensão, no uso de suas
atribuições legais, torna público que estão abertas as inscrições para curso de extensão,
conforme instruções do presente Edital.
1.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O curso oferecido neste Edital é uma parceria entre o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) - câmpus Sorocaba e a Faculdade de Tecnologia de
Sorocaba “José Crespo Gonzales” e destina-se, conforme projeto aprovado em edital, à
clientela específica da instituição parceira.
2.

DO CURSO, NÚMERO DE VAGAS, PRÉ-REQUISITOS E DURAÇÃO

O curso oferecido, público alvo, número de vagas, bem como os dias e horários das atividades
estão descritos no quadro abaixo.
2.1

CÂMPUS SOROCABA DA FACULDADE DE TECNOLOGIA (FATEC)
Endereço: Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 2015. Alto da Boa Vista.
Sorocaba – SP. CEP: 18013-280. Informações telefone: (15) 98153-0079.
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Curso
Operação e
programação da
máquina universal de
ensaios Emic DL
Vagas: 5
Início: 16/09/2019

3.

Informações Gerais
Objetivo: Capacitar para operar a máquina universal de
ensaios mecânicos da marca Emic modelo DL30000 e
habilitar para preparação de todos os procedimentos,
programações e parametrizações da máquina nos diversos
ensaios mecânicos de tração, compressão, flexão, dureza,
dentre outros.
Horário: Segundas e quintas-feiras: das 8:00h às 12:00h e
das 13:00h às 17:00h.
Público Alvo: Auxiliares de docentes e docentes da
FATEC Sorocaba.
Carga Horária: 38 horas.

DA INSCRIÇÃO

3.1 Poderão se inscrever no processo seletivo os candidatos que se adequarem ao público alvo
estabelecido para o curso no quadro do item 2.1. deste Edital.
3.2 Não haverá cobrança de taxa de inscrição.
3.3 As inscrições serão realizadas, exclusivamente, mediante o preenchimento de formulário
online disponível no endereço eletrônico http://sor.ifsp.edu.br, aba “Cursos FIC”, no período
de 30/08/2019 a 06/09/2019.
3.4 Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não obedeçam às determinações
contidas neste Edital.
4.

DA SELEÇÃO

4.1 A seleção dos candidatos ocorrerá por Ordem de Inscrição classificando,
automaticamente, os primeiros inscritos que atenderem aos requisitos estabelecidos no quadro
do item 2.1 deste Edital.
4.2 Os candidatos inscritos e não classificados em primeira chamada, comporão lista de espera
e poderão ser convocados para realização do curso em chamadas subsequentes, mantido o
critério de classificação estabelecido.
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4.3 Os candidatos cadastrados na lista de espera poderão ser chamados em caso de desistências
decorridas em até 25% da carga horária do curso.
5.

DO RESULTADO

5.1 A relação dos candidatos contemplados, bem como da lista de espera, serão amplamente
divulgados pelo câmpus Sorocaba do IFSP através do endereço eletrônico
http://sor.ifsp.edu.br no dia 09/09/2019.
6.

DA MATRÍCULA

6.1 Os candidatos selecionados deverão comparecer no primeiro dia do curso (ver item 2.1)
para efetivar a matrícula, munidos dos documentos indicados abaixo. As matrículas serão
realizadas no local e horário da primeira aula do curso pela CEx (Coordenadoria de Extensão).
6.2 Não haverá cobrança de taxa de matrícula.
6.3 A documentação necessária para efetivar a matrícula deverá ser apresentada em original e
cópia, sendo que a não apresentação de quaisquer dos documentos exigidos levará à perda da
vaga e ao não aceite da matrícula.
6.4 Os documentos exigidos são:
I. Carteira de identidade ou documento oficial com foto;
II. CPF;
III. Comprovante de endereço recente;
IV. Autorização dos pais ou responsável legal no caso de o candidato ser menor de idade;
V. Outros documentos comprobatórios – a depender dos pré-requisitos definidos (por
exemplo, certificados).
7.

DO INÍCIO DO CURSO

7.1 O local e a data para o início do curso constam no Item 2.1 deste Edital. Estas informações
serão novamente divulgadas com as listas de contemplados do curso.
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8.

DA CERTIFICAÇÃO

8.1 Somente terá direito ao certificado o aluno que obtiver o mínimo de 75% de frequência
global no curso e aproveitamento suficiente, conforme critérios de avaliação definidos no
Projeto Pedagógico do Curso (PPC).
9.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. O candidato inscrito assume a aceitação total das normas constantes neste Edital.
9.2 Caberá à Coordenadoria de Extensão do Câmpus Sorocaba do IFSP a responsabilidade de
zelar pela lisura do processo seletivo.
9.3 Os casos omissos, não previstos neste Edital, serão julgados pelo Coordenador de Extensão
do Câmpus Sorocaba do IFSP.
10.

DO CRONOGRAMA

EVENTO
Período de inscrições

DATA / PERÍODO
De 30/08 a 06/09/2019

Divulgação da lista de classificados e lista de 09/09/2019
espera.
Matrícula

Dia 16/09/2019

Denilson de Camargo Mirim
Diretor Geral
Câmpus Sorocaba

