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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO. 

CAMPUS PALMARES 
DIVISÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO 

CENTRO DE LIBRAS E LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

 EDITAL Nº 02/2020  

PROCESSO SELETIVO À COMUNIDADE INTERNA E EXTERNA 
 
 O DIRETOR-GERAL, EM EXERCÍCIO, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMPUS PALMARES, designado pela portaria nº 1261/2017-
GR de 15/09/2017, em substituição ao Diretor-Geral nomeado pela portaria nº 1.598/2019-
GR de 10/12/2019, publicada no DOU de 11/12/2019, em conformidade com a Portaria nº 
0224/2016-GR, de 29/02/2016 e Portaria nº 336/2016-GR, de 16/03/2016, bem como  com a 
Resolução 04/2013 do Conselho Superior do IFPE, torna públicas as normas e prazos do Edital 
de seleção para ingresso nos cursos de Espanhol nível A.1 (básico 1.2) – CELLE Campus 
Palmares, para o semestre de 2020.1. 

 
1. DOS OBJETIVOS 

 
1.1. Este processo seletivo visa selecionar estudantes do IFPE e candidatos da 

comunidade externa para ingresso no curso ofertado pelo CELLE Campus Palmares, para o 

semestre 2020.1, a saber: 

 
Curso: Espanhol - nível A.1 (Básico 1.2)  

 

2. DAS DEFINIÇÕES 
 

2.1 O Curso de Espanhol nível A.2 (Básico 1.2) será oferecido para uma única turma, com 

carga horária de 50h/a, em um encontro semanal de 3h/a. Será ministrado para público 

interno e externo do IFPE Campus Palmares, direcionado para pessoas que estejam cursando 

ou que tenham concluído ensino médio, técnico, graduandos ou graduados e que 

preferencialmente tenham conhecimento básico A1 Básico 1.1 da língua espanhola. O curso 

terá início a partir do dia 04 de março de 2020, conforme o dia e horário, determinados no 

item 2.9 e com término previsto para o final do mês de junho de 2020. A continuação do 
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curso para 2020.2 dependerá da disponibilidade do professor e aprovação dos alunos no 

módulo atual. 

 

2.2 Os cursos serão certificados pelo CELLE do Campus Palmares. 

 
2.3 As aulas ocorrerão nos seguintes dias e horários: 

 

 

CURSO DIA HORÁRIO 

 
    Espanhol nível A.1 (Básico 1.2) 
 

  
         Quartas-feiras 

  
           9h às 12h 

   

2.4 As datas e horários do curso foram propostos de acordo com a disponibilidade do 
docente ministrante do curso. Alterações poderão ocorrer sempre que houver interesse 
institucional para melhor adequação das atribuições docentes. 
 
2.5 A média final para aprovação nos cursos do CELLE é 7,0. 

 

3.0 DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO E DAS VAGAS 
 
3.1 O curso será ofertado para comunidade interna e externa conforme itens 2.1. 
 
3.2 As vagas serão ofertadas conforme a tabela a seguir 

 

Curso Modalidade Carga 
Horária 

Vaga 
geral 

Espanhol 
 

A.1 básico 
1.2 

50h 10 

 

3.3 O quantitativo de vagas foi estabelecido conforme a infraestrutura e metodologia 

adotada para os cursos. 

4. DA INSCRIÇÃO 

 
4.1 Períodos da inscrição: às 8h30 do dia 17/02/2020 às 17h do dia 20/02/2020. 

Local: FAMASUL, BR 101, Km 186, S/N – Engenho São Manoel, Palmares – PE, 55540-000. 

 
 É condição necessária aos candidatos ter disponibilidade de participar das aulas do 
curso pretendido, bem como das demais atividades pedagógicas e culturais que ocorrerão ao 
longo do curso. Vale esclarecer que o material de estudo a ser adotado será de 
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responsabilidade única e exclusiva do candidato. 

5. DO PROCESSO SELETIVO 

5.1 Este curso é destinado a pessoas que já tenham iniciado seus estudos na língua 

espanhola, especificamente, pessoas que já possuam o nível básico A1 inicial.  

5.2 Para ingresso a este curso de Espanhol será exigido após a inscrição, um teste de 

nivelamento. Após este teste, haverá uma entrevista na língua como comprovação do nível 

exigido (A1 - básico 1.1). A data deste teste de nivelamento consta no item 6 do cronograma 

deste Edital. Os assuntos do Teste de nivelamento estarão descritos no Anexo 1 deste edital. 

5.3 Os candidatos serão selecionados a partir do critério de maior nota para a menor 

nota, em ordem decrescente. 

5.4 A reserva de vagas será utilizada nas seguintes situações: 
 

a) não comparecimento, no período de matrícula, do/a candidato/a selecionado/a 

dentro das vagas, além do não cumprimento do nível exigido para frequência dos 

cursos que assim o exigirem; 

5.5 A seleção dos estudantes para o curso ofertado neste Edital exigirá os seguintes 

documentos: 

- Comprovante de matrícula do ano 2020, CPF e RG para os estudantes do IFPE 

Campus Palmares. 

 
- CPF e RG e comprovante de matrícula de estar cursando ou documento 

comprobatório de ter concluído o ensino fundamental, médio ou superior para o 

público externo. 

- Aprovação no teste de nivelamento para aprovação ao curso pretendido. 

 
5.6 A divulgação dos resultados será efetivada de acordo com as datas expressas no item 

6 do cronograma deste Edital, através do Portal do IFPE Campus Palmares. 

 

 

 

6. DO CRONOGRAMA 
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PERÍODO ETAPAS 

17/02/2020 Publicação do Edital. 

17/02/2020 a 
20/02/2020 

Inscrição dos/as candidatos/as será realizada na 

secretaria CRADT, do IFPE Campus Palmares. 

21/02/2020 Publicação do Resultado Preliminar. 
 

27/02/2020 Teste de Nivelamento. Conferir sala na secretaria. 
  Teste escrito 8h às 10h.  
  Teste oral 10h às 12h por ordem de inscrição. 

02/03/2020 Resultado dos/as candidatos/as aprovados/as após teste de 
nivelamento na secretaria com a CRADT do IFPE Campus 
Palmares. 

 
Recurso do teste de nivelamento. 

02/03/2020 Resultado final na secretaria com a CRADT do IFPE Campus 
Palmares, a partir das 8h. 

 
02/03/2020 e 
03/03/2020 

Matrícula dos/as aprovados com apresentação de original 
e cópia dos documentos exigidos na ficha na secretaria 
com a CRADT do IFPE Campus Palmares. 

04/03/2020 Início das aulas. Conferir sala na secretaria, CRADT. 

 
 

7. DAS MATRÍCULAS 
 
7.1 Os/As candidatos/as selecionados/as às vagas ofertadas deverão comparecer a 

secretaria para efetuarem suas matrículas nos dias 02 e 03/03/2020 das 8h às 12h e das 13h 

às 17h. 

7.2 O não comparecimento do candidato na data da matrícula estabelecida neste Edital 

será tido como desistência, a comissão estará autorizada a excluí-lo. No ato da matrícula os 

estudantes deverão assinar o Termo de Compromisso além de ter disponibilidade para: 

I. Assistir às aulas, que são de natureza presencial, respeitando a frequência mínima 

de 75% (setenta e cinco por cento) de carga horária semestral. 

II. Destinar, no mínimo, três horas semanais para estudo e realização dos exercícios 

propostos pelo professor. 

III. Adquirir o material didático proposto pelo professor. 
 
8. DO INÍCIO E TÉRMINO DAS AULAS 
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8.1 As aulas do 1º semestre de 2020 dos cursos citados serão iniciadas a partir do dia 04 

de março de 2020 e concluirão final de junho de 2020. 

8.2 As alterações poderão ocorrer sempre que houver interesse institucional. Nesses 

casos, os estudantes matriculados serão previamente comunicados. 

9. DOS RECURSOS 
 

9.1 Caberá recurso do resultado inicial, o candidato que esteja devidamente 

fundamentado, devendo dirigir-se à Comissão do Processo Seletivo, na Secretaria do 

Campus, para preenchimento do pedido no dia 02/03/2020, das 9h às 12h e das 14h às 17h. 

O resultado será divulgado no dia 03/03/2020 através do site. Caso seja deferido o recurso, 

o estudante terá um dia a mais para realizar a sua inscrição, por direito justificado. 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
10.1 A Comissão de Seleção é autônoma na avaliação da etapa seletiva deste Edital. 
 
10.2 A Coordenação do CELLE, em conjunto com a Comissão de Seleção analisará os casos 
omissos neste Edital e as decisões deverão ser informadas à Direção Geral do Campus. 

 
 

Palmares, 17 de fevereiro de 2020. 
 
 
 

Wilson Vicente de Lima 
Diretor-Geral em exercício 

 
 
 

Comissão de Seleção 
Emmanuela Andrade dos Santos 

Leonardo de Souza Lima 
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ANEXO 1 

ASSUNTOS DO TESTE DE NIVELAMENTO 

LÍNGUA ESPAÑOLA MODERNA A1 

 

                                                                                 Bibliografia 

 

MARTÌN, José Ramón; GUERRA, Miguel Ángel. META ELE FINAL 1. Curso de Español rápido. 

Libro del alumno. Edelsa.  

 

 

 

 

 

 

 

Saludos y despedidas 

Presentación personal 

Profesiones 

Vocabulario del Aula 

Fonética Española – Pronunciación básica 

Los numerales 

Verbos en Presente de Indicativo 

Vocabulario de la ciudad – Ubicación 

Vocabulario de Casa – Partes, características y tipos de 

alojamiento. 


