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COORDENADORIA DE EXTENSÃO 

EDITAL Nº 24/2020 

PROCESSO SELETIVO PARA CURSOS DE 

FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC  

 

O campus Caraguatatuba de 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 nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008, faz saber pelo presente Edital e seus 
anexos que estarão abertas, no período de 22 a 26 de maio de 2020, as inscrições para o Processo Seletivo 
para o CURSO DE EXTENSÃO, gratuito, visando o preenchimento de vagas a serem ofertadas conforme 
disponibilidade indicada no item 2. 

 

1. DO PROCESSO SELETIVO 

1.1 A seleção consiste na classificação de candidatos a matricula nos Curso de Extensão do Campus 
Caraguatatuba, mediante a realização de processo Seletivo. 

1.2 O presente Processo Seletivo destina-se exclusivamente aos candidatos: 
Profissionais da área de construção civil (Arquitetos, engenheiros, técnicos em Edificações e 
Designers de Interiores).  
Os candidatos que não atenderem ao dispositivo 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 a matricula. 

1.3 O Processo Seletivo se dará por meio de classificação gerada por Ordem de Inscrição que 
classificará, automaticamente, os primeiros trinta e cinco inscritos que atenderem aos requisitos 
estabelecidos. 

1.4 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 da 
lista de espera. 

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

 
2.1 Identificação do Curso: O curso Proposto será na modalidade Ead, utilizando plataformas epecíficas 

para ensino à distância. O curso oferecido, neste curso tem como título, “Revit Básico”. A carga 
horária será de 60 horas para 40 vagas. As aulas deste curso serão oferecidas na modalide Ead para 
o seguinte público: profissionais da área de construção civil (arquitetos, engenheiros, técnicos em 
edificações e designers de interiores). O conteúdo do curso está direcionado para as áreas: 
Construção Civil e Design. 

 
2.2 – Número de vagas. 

Curso Pré-requesitos Total de Vagas 
Vagas Ampla 
Concorrência 

Reservas de vagas 

 
 

Revit Básico 

 
Conhecimento 

de Desenho 
técnico 

 

 
 

40 

 
 

70% 

25% 
Candidatos 
Declarados 

PPI 

5% 
Candidatos 

PCD 
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2.3 Início e Local das aulas: O início das aulas deste curso está previsto para 01 de junho de 2020. As 

aulas serão ministradas na plataforma Moodle via Ecad, através do site do campus de Caraguatatuba, 
situado a Avenida Bahia, nº 1739 - Indaiá, Caraguatatuba – SP. 
 
3 DAS INSCRIÇÕES: 

3.1 Poderão se inscrever no processo seletivo os candidatos que se adequarem aos pré-requisitos 
estabelecidos no Item 1.1 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 https://forms.gle/PtfXjs8rxvxcohtY8, no período de 22 a 
26/05/2020. 

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

 
4 DO PROCESSO SELETIVO 

4.1 A seleção dos candidatos ocorrerá por Ordem de Inscrição que classificará, automaticamente, os 
primeiros inscritos que atenderem aos requisitos estabelecidos no Item 1.1 deste Edital. 

4.2 No caso da falta de candidatos para ocupar uma vaga reservada, serão convocados os candidatos 
classificados dentro do número de vagas para ampla concorrência. 

4.3 O processo seletivo classificará 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. 

4.4 Os candidatos cadastrados na lista de espera poderão ser chamados em caso de desistências 
decorridas em até 25% da carga horária do curso. 

 

5 RESULTADOS 
5.1 A relação dos candidatos contemplados, bem como da lista de espera, será amplamente divulgada 
pelo site do Campus Caraguatatuba do IFSP no endereço eletrônico 
http://www.ifspcaraguatatuba.edu.br/ no dia 27/05/2020. 

 
 

6 DAS MATRICULAS 
6.1 Os candidatos selecionados deverão efetuar matrícula no período de 27/05 a 29/05/2020, todo 

contato será efetuado por e-mail com entrega da documentação digitalizada. 
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. 1 foto 3x4 recente; 
IV. Comprovante de endereço recente; 
 
 

7 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
7.1 O candidato inscrito assume a aceitação total das normas constantes neste Edital. 
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7.2 Caberá à Coordenadoria de Extensão do Campus Caraguatatuba do IFSP a responsabilidade de 
zelar pela lisura do processo seletivo. 
7.3 Os casos omissos, não previstos neste Edital, serão julgados pelo Coordenador de Extensão do 
Campus Caraguatatuba do IFSP. 

 
 
8 DA CERTIFICAÇÃO 

8.1 Somente terá direito ao certificado o aluno que obtiver o mínimo de 75 % de frequência global 
no curso. 

 
9 DO CRONOGRAMA 

 

EVENTO DATA / PERÍODO 

Período para inscrições 22 a 26/05/2020 

Divulgação da lista de inscritos e classificados 27/05/2020 

Período para efetuar matrícula  27/05 a 29/05/2020 

Data prevista para o início do curso  01/06/2020 

 

 

 

O original está assinado 

Diretora Geral 
Campus Caraguatatuba 

 

LINK para o REVIT: 

https://forms.gle/PtfXjs8rxvxcohtY8 


