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EDITAL Nº 010/2022 de 11 de novembro de 2022 
 

            PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM CURSO DE 
EXTENSÃO TECNOLÓGICA NA MODALIDADE ENSINO A DISTÂNCIA (EAD)

O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco – 
Campus Jaboatão dos Guararapes, em conformidade com a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro 
de 2008, nomeado pela Portaria nº 501/2020-GR, publicada no DOU de 5 de maio de 2020, no 
uso de suas atribuições legais e estatutárias no uso de suas atribuições legais e de acordo com 
as disposições da legislação pertinente, faz saber que, no período de 15 a 20 de novembro de 
2022, estarão abertas as inscrições para preenchimento de 100 (cem) vagas no Curso de 
Extensão, na modalidade EaD, ofertado por este Campus, através da Divisão de Pesquisa, 
Extensão e Inovação e Pós-graduação - DPEX.

1. DO CURSO E DAS VAGAS

1.1. O projeto tem como propósito principal prover Qualificação e Extensão Tecnológica a 
estudantes dos cursos técnicos e superiores na área de computação do IFPE campus Jaboatão 
dos Guararapes e demais campi das cidades circunvizinhas.

1.2. O projeto será desenvolvido em 2 fases. A primeira fase será de qualificação e a segunda 
fase será de imersão. Para a primeira fase do projeto serão selecionados até 100 candidatos. 
Para a segunda fase serão selecionados 10 candidatos

1.3. O referido curso terá uma entrada e está caracterizado conforme especificado no quadro 
abaixo, com a sua carga horária.

 

Etapa Período Vagas Link para inscrição
1ª Etapa - Qualificação 22/novembro 100  
 até  https://forms.gle/QFDFRzVBwNkfVBkN7
 17/dezembro   
    
    
2ª Etapa - Imersão 02/jan

até
31/março

10  

 

1.4. As exigências mínimas do curso serão apresentadas, no ambiente virtual de aprendizagem do 
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curso, aos(às) candidatos(as) selecionados(as).

1.5. Como ambiente virtual de aprendizagem serão utilizadas as plataformas AWS Academy e 
para comunicação diária será utilizado um grupo no Telegram.

1.6. A segunda etapa do programa consiste de uma imersão no ambiente de desenvolvimento da 
USTORE, onde o candidato terá interações diárias com profissionais altamente qualificados no 
segmento de desenvolvimento de software e cloud computing. Nesta oportunidade o candidato 
poderá colocar seus conhecimentos em prática em projetos reais durante 3 meses.

1.7. Qualquer mudança na data de início dos cursos será comunicada previamente na rede social 
do IFPE - Campus Jaboatão dos Guararapes (instagram).

1.8. É de responsabilidade exclusiva do(da) candidato(a) acompanhar as publicações referentes a 
esse processo seletivo disponibilizadas na rede social do IFPE – Campus Jaboatão dos 
Guararapes listada no tópico anterior.

 

2. DAS INSCRIÇÕES E PRÉ-REQUISITOS

 

2.1. Para se inscrever, o(a) candidato(a) deverá estar cursando graduação na área de 
tecnologia e estar cursando a partir do 3º período da graduação.

2.2. As inscrições serão realizadas exclusivamente de forma on-line, através de formulário 
eletrônico, no endereço indicado na tabela do item 1.3 deste edital.

2.3. As inscrições estarão disponíveis a partir das 17h do dia 15/11/2022 até às 22h do dia 
20/11/2022.

 

3. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS

 

3.1. Para o preenchimento das vagas e classificação dos candidatos inscritos serão utilizados 
os seguintes critérios de desempate na ordem abaixo:

1. 
 
Coeficiente Geral do aluno contido no histórico escolar

 
2. 

 
Média do aluno em disciplinas de programação

 
3. 

 
Percentual de Conclusão do Curso

 
4. 
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Menor número de reprovações

 
5. 

 
Idade

 

3.2. A relação contendo o nome dos(das) selecionados(as), será publicada, no dia 21/11/2022, na 
rede social do IFPE – Campus Jaboatão dos Guararapes (instagram).

3.3. O não comparecimento do(a) aluno(a) matriculado(a) no 1º primeiro encontro online sem a 
devida justificativa à coordenação do programa, resultará no cancelamento da sua matrícula no 
programa. As vagas abertas para esses casos serão preenchidas por candidatos que estiverem 
na fila de espera. 

4. DA MATRÍCULA

4.1. Estará automaticamente matriculado(a), o(a) candidato(a) selecionado(a) cujo nome conste 
na lista publicada na rede social do IFPE - Campus Jaboatão dos Guararapes (instagram). 
Todos(as) os(as) alunos(as) selecionados(as) receberão um comunicado via email com as 
informações de acesso ao portal do curso.

 

5. CERTIFICAÇÃO

5.2. Os(As) participantes que obtiverem rendimento mínimo de 70%, receberão um certificado de 
treinamento emitido pelo IFPE com carga horária compatível com o treinamento.

6. DO CRONOGRAMA

Publicação do Edital: 14 de novembro de 2022.
Período de inscrição: de 15 a 20 de novembro de 2022.
Divulgação dos(das) candidatos(as) inscritos(as): 21 de novembro de 2022.
Início do curso: 22 de novembro de 2022.
Término do curso: 17 de dezembro de 2022.

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

7.1. São requisitos mínimos de hardware e software para o bom andamento das atividades de 
EaD: computador (PC ou Mac) com sistema operacional Windows 7, 10, Linux ou Mac e acesso a 
internet.

7.2. Em alguns casos pode haver a necessidade de instalação de softwares específicos para a 
realização das atividades propostas.

7.3. A exatidão e atualização das informações fornecidas, no ato da inscrição e posteriormente, é 
de inteira responsabilidade do(a) candidato(a).

7.4. A inexatidão das informações fornecidas pelo(a) candidato(a), durante esse processo seletivo 
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ou posteriormente, anularão todos os atos decorrentes da sua inscrição.

7.5. A DPEX não se responsabiliza por eventuais prejuízos que possa sofrer o(a) candidato(a) em 
decorrência da inexatidão ou insuficiência das informações prestadas.

7.6. A inscrição do(a) candidato(a) implica a tácita aceitação pelo(a) mesmo(a) das condições 
estabelecidas neste Edital, nos comunicados oficiais, ou em outros documentos que vierem a ser 
publicados, como também das decisões que possam ser tomadas pelo IFPE Campus Jaboatão 
dos Guararapes, das quais o(a) candidato(a) não poderá alegar desconhecimento.

7.7. Os casos omissos serão resolvidos pela DPEX - Divisão de Pesquisa, Extensão e Inovação 
do Campus Jaboatão dos Guararapes.

 

Jaboatão dos Guararapes, 11 de novembro de 2022.

 

Janderson Emmanuel de S. Santos
Diretor Geral do Campus Jaboatão dos Guararapes – IFPE

 

 
ANEXO I – Cronograma de Treinamento

 

ENCONTRO ASSUNTO

TERÇA – 22/11/2022– 19h às 22h
Aula Inaugural (Informações sobre o PET IFPE / USTORE)
Modulo 1 – Boas Vindas ao AWS Cloud Developing (ACD)
Modulo 2 – Introdução a Desenvolvimento na AWS 

SÁBADO - 26/11/2022 
9h às 12h

14h às 17h

Módulo 3 – Desenvolvendo Soluções de Armazenamento
Modulo 4 – Acesso Seguro a Recursos de Cloud 

TERÇA – 29/11/2022– 19h às 22h Modulo 5 – Desenvolvendo Soluções NoSQL flexíveis

SÁBADO – 03/12/2022 
9h às 12h

14h às 17h

Modulo 6 – Desenvolvendo REST APIs
Modulo 7 – Desenvolvendo Aplicações Serverless 

TERÇA – 06/12/2022– 19h às 22h Modulo 8 – Introdução a Containers e Serviços de Container

SÁBADO – 10/12/2022 
9h às 12h

14h às 17h

Modulo 9 – Informações em Cache para Escalabilidade
Modulo 10 – Desenvolvimento com Serviços de Mensagem

TERÇA – 13/12/2022– 19h às 22h Modulo 11 - Definindo workflows para orquestrar funções

SÁBADO – 17/12/2022 
9h às 12h

14h às 17h

Modulo 12 – Desenvolvendo Aplicações Seguras na AWS 
Modulo 13 – Automatizando Deployment utilizando Pipelines CI/CD
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Documento assinado eletronicamente por Janderson Emmanuel de Sousa Santos , Diretor(a)-Geral,
em 11/11/2022, às 17:40, conforme art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0404289 e o
código CRC 00A81693.
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