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EDITAL 015 /2016 

 

PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO FIC 

CURSINHO POPULAR IFSP CARAGUATATUBA 

 

O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 
IFSP Câmpus Caraguatatuba - IFSP CAR, fundamentado na Portaria nº 3.639 de 25 de Julho 
de 2013 e na Portaria nº 347 de 20 de Janeiro de 2014, no uso de suas atribuições faz saber, 
através da Coordenadoria de Extensão - CEX, que abrirá inscrições para o Processo seletivo 
para o curso FIC Cursinho Popular IFSP oferecido gratuitamente aos jovens e adultos de 
baixa renda provenientes de escola pública de ensino, conforme segue abaixo: 
 
1. Do Cursinho Popular 

O texto do Projeto está na integra no site junto ao link para o formulário de inscrição online. 
Serão oferecidas aulas de todas as disciplinas da Base Nacional Comum e atividades do 
núcleo diversificado. 
Nas cinco aulas diárias, estão previstas quatro aulas da base Nacional Comum e uma aula 
diária do núcleo diversificado que se constituem como plantões de dúvidas, oficinas, ciclo de 
debates, entre outras atividades. 
Ainda estão previstos cinco Cine-Debates, com duração de três horas cada no período noturno 
para discussão de filmes e documentários. 
O curso é oferecido como preparação para as provas de ingresso no Ensino Superior, com 
enfoque no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 
O curso também propõe estimular os alunos a finalizar o Ensino Médio para que possam dar 
continuidade aos estudos. 
O público alvo é jovens e adultos de baixa renda provenientes de instituições públicas de 
ensino. 
O curso será conduzido por docentes, técnicos e alunos de curso superior do IFSP CAR. 
A carga horária total do curso é de 750 horas e serão ofertadas 40 vagas. 
 
2. Quadro resumo 

 

PROGRAMA/PROJETO Servidor Responsável Duração 

Carga 

horária 

total 

Vagas 

Cursinho popular IFSP 
Caraguatatuba 

Natália Nassiff Braga 

02/05/2016 
a 
16/12/2016 

750 40 

 

3. Dos requisitos 

I. Ter cursado e concluído o Ensino Médio em escola pública ou matriculado no 3º ano 
do Ensino Médio e demais anos cursados em escola pública. 

 

4. Do processo seletivo 
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A seleção consiste na classificação de candidatos à matrícula no Curso de Extensão do IFSP 
CAR por meio de processo seletivo: 

I. É de interia responsabilidade do candidato a ciência aos Editais, o correto 
preenchimento de sua inscrição, a veracidade das informações apresentadas, o 
atendimento aos prazos, o acompanhamento dos resultados pelos murais da escola e 
pela página da internet do IFSP CAR, e a apresentação de documentos comprobatórios 
exigidos no ato da matrícula; 

II. O candidato deve se inscrever para o curso FIC Cursinho Popular IFSP Caraguatatuba 
pela internet via formulário online na página do IFSP CAR; 

III. Participar de sorteio a ser realizado no auditório do IFSP CAR às 14h do dia 13 de 
abril de 2016, cujo método será a utilização de software sorteador online pelo site 
www.sorteador.com.br; 

IV. Será gerada uma lista geral por ordem classificatório com os candidatos convocados e 
em espera; 

V. Os candidatos que participarem do processo seletivo e não satisfizerem o disposto 
neste Edital ficam cientes que em caso de classificação em nenhuma hipótese terão 
direito a matrícula; 

VI. O candidato deverá atender dentro do prazo estabelecido a chamada para matrícula, se 
não o fizer será convocado o candidato imediatamente seguinte da lista classificatória. 

 

5. Das inscrições 

A inscrição deverá ser realizada exclusivamente pela internet via preenchimento de 
formulário online na página do IFSP CAR http://www.ifspcaraguatatuba.edu.br/, no período 
de 25/03 a 10/04 de 2016. 

I. Não há cobrança de taxa para a inscrição; 
II. As incrições erráticas serão anuladas e excluídas do processo seletivo. 

 
6. Da divulgação do resultado 

O resultado do processo seletivo será divulgado no site do IFSP CAR, murais do Câmpus e 
outros espaços de comunicação da instituição até o dia 14/04/2016. 
 
7. Documentos para matrícula 

Apresentar os originais e trazer as cópias dos seguintes documentos: 
I. Histórico escolar ou Declaração/Atestado que o aluno cursou o Ensino Médio em Escola 

Pública ou que cursou o 1º e 2º ano em Escola Pública e esta matrículado no 3º ano do Ensino 
Médio também em Escola Pública; 

II. RG; 
III. CPF; 
IV. Comprovante de residência; 
V. Uma foto 3x4. 

 
8. Da matrículas 
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As matrículas da 1ª chamada serão feitas no período de 15, 18 e 19/04 de 2016, na CEX do 
IFSP CAR, no horário das 09h às 21h. 

I. Não há cobrança de taxa para a matrícula; 
II. Efetuada somente com a documentação completa exigida (item 7); 

 
9. Resumo das etapas de seleção 

O processo seletivo será realizado conforme cronograma (item 11) nas seguintes etapas: 
1a Etapa: Inscrição, preencher formulário online disponível na página do IFSP CAR; 
2a Etapa: Sorteio das inscrições homologadas com o software online sorteador; 
3a Etapa: Divulgação do resultado; 
4ª Etapa: Matrícula. 
 
10. Das disposições finais 

Os casos omissos e não previstos neste Edital serão julgados pela Diretoria Geral do IFSP 
CAR, pela CEX e pelo Servidor Responsável pelo Programa/Projeto. 
 
11. Do cronograma 

Abertura do Edital 24/03/2016 

Período de Inscrições 25/03  a 10/04/2016 

Validação das inscrições 11 e 12/04/2016 

Sorteio dos inscritos 
13/04/2016 às 14 horas no 

Auditório da escola 

Divulgação do resultado 14/04/2016 

Matrícula na CEX 15, 18 e 19/04/2016 

Início das atividades 02/05/2016 

Término das atividades 16/12/2016 

 
 

Caraguatatuba, 24 de março de 2016. 
 
 
 
 

______________________________ 
NELSON ALVES PINTO 

Diretor Geral 
IFSP – Câmpus Caraguatatuba 


