
 

 

 

 

IFPE - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 
PERNAMBUCO - CAMPUS PALMARES  

 
 

EDITAL DE SELEÇÃO 
 

 
EDITAL – Nº 01/2020 

 
PROIFPE PERMANÊNCIA – Campus Palmares 

 

 

O IFPE - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, através 

da Direção Geral do Campus Palmares, torna público que estão abertas as inscrições 

para seleção de bolsas do Programa de Acesso, Permanência e Êxito - PROIFPE para 

o primeiro semestre letivo de 2020, destinadas aos discentes dos Cursos Técnicos 

campus Palmares.  

 

1. DO OBJETIVO DO PROCESSO SELETIVO 
 

1.1.  O presente Processo Seletivo tem como objetivo selecionar estudantes regulares 

dos cursos TÉCNICOS SUBSEQUENTES AO ENSINO MÉDIO do IFPE Campus 

Palmares que queiram participar do Curso de Nivelamento em Língua Portuguesa e 

Matemática, que faz parte do Programa de Acesso, Permanência e Êxito – PROIFPE do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco – Campus 

Palmares. 

 

2. DO PÚBLICO-ALVO 

 

2.1. Poderão participar do Processo de Seleção do PROIFPE os (as) candidatos (as) que 

estão que regularmente matriculados em um dos cursos Técnicos Subsequentes do IFPE 

Campus Palmares.  

 

 

 

 

 



3.       DAS VAGAS  

 

3.1. O PROIFPE do Campus Palmares, para o semestre 2020.1, oferecerá o total de 50 

(cinquenta) vagas, destinadas ao nivelamento em Língua Portuguesa e Matemática, 

serão duas turmas do programa com 25 estudantes cada. 

 

3.2. As aulas ocorrerão às terças, quartas e quintas-feiras, nos turnos matutino e 

vespertinos, com início em 18 de fevereiro de 2020. 

 

4.       DAS BOLSAS OFERTADAS  

 

4.1. Serão ofertadas 50 (cinquenta) bolsas aos estudantes participantes do programa 

PROIFPE, ao valor de R$ 50,00/estudante/mês, sendo 25 bolsas para cada turma do 

programa. 

 

4.2. O período de vigência da bolsa será de fevereiro a junho. 

 

5.   DAS INSCRIÇÕES 
 

5.1. As inscrições serão realizadas no período de 07 de fevereiro a 12 de fevereiro de 

2020, através do formulário de inscrição on-line no endereço 

https://forms.gle/3zAy5azEt33ADHFr7, o estudante pode utilizar a infraestrutura do 

campus Palmares para a realização da inscrição. 

 

5.2. Será exigida, para a realização da inscrição, a apresentação dos seguintes 
documentos: 
 

I. Cópia do documento de identificação do candidato e membros familiar: RG, CNH ou 

Certidão de nascimento (para membros familiares menores de 18 anos de idade) 

anexado ao formulário de inscrição; 

II. Comprovante de renda anexado ao formulário de inscrição. 

 

5.3. Somente será efetuada uma inscrição por candidato (a). Caso ocorra mais de uma 

inscrição, o (a) candidato (a) será automaticamente desclassificado. 

 

 



 

6.  DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS (AS) CANDIDATOS (AS) 

 

6.1. A Comissão de Seleção será responsável pela apreciação da documentação, pela 

realização do Processo Seletivo e pela divulgação do resultado da seleção, que será, ao 

final, homologada pela Direção Geral do IFPE Campus Palmares. 

 

6.2. A seleção dos (as) estudantes se dará pela análise do formulário de inscrição 

contendo a renda familiar e composição familiar. Também serão analisadas as notas 

obtidas pelo candidato no vestibular do IFPE para o curso Técnico Subsequente para as 

disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. 

 
6.3. A análise da renda será realizada com base nas informações prestadas pelos (as) 

candidatos (as) no ato da inscrição. 

 
6.4. Os critérios de seleção do perfil dos (as) candidatos (as) serão (por ordem de 

prioridade): 

I - Renda familiar: o (a) candidato (a) que possuir, comprovadamente, uma renda 

familiar menor ficará na vaga; 

 
II – Ser estudante do primeiro período de um dos cursos Técnicos Subsequentes 

oferecidos pelo IFPE - campus Palmares; 

 
III – Nota obtida pelo candidato no vestibular do IFPE para o curso Técnico 

Subsequente, no qual está matriculado, na disciplina de Língua Portuguesa. 

 
IV - Nota obtida pelo candidato no vestibular do IFPE para o curso Técnico 

Subsequente, no qual está matriculado, na disciplina de Matemática. 

 

● A pontuação dar-se-á pela média aritmética dos fatores relacionados no item 5.4 

de acordo com a equação abaixo: 

Equação:  

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = (𝑃𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜𝑅) + (𝑃𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜𝑃) + (𝑃𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜𝐿𝑃) + (𝑃𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜𝑀) 

 
 
 

 



Critério: 

Renda 

Familiar 

per capita 

(Peso 25%) 

Renda 

familiar per 

capita 

igual 1,5 

salário 

mínimo 

Renda 

familiar per 

capita entre 

1 e 1,5 

salário 

mínimo 

Renda 

familiar per 

capita entre 

0,75 e 1 

salário 

mínimo 

Renda 

familiar per 

capita entre 

0,5 e 0,75 

salário 

mínimo 

Renda 

familiar per 

capita entre 

0,25 e 0,5 

salário 

mínimo 

Pontuação 

R 

3 5 6 8 10 

 
 

Critério: Ser estudante do 

primeiro período 

(Peso 25%) 

Está cursando o 

primeiro período  

Não está cursando o 

primeiro período 

Pontuação P 10 0 

 
 

Critério: Nota obtida no vestibular para o curso Técnico 

subsequente no qual está matriculado 

(Peso 25%) 

Nota obtida em Língua 

Portuguesa (POR)  

Pontuação LP POR/10 

 
 

Critério: Nota obtida no vestibular para o curso Técnico 

subsequente no qual está matriculado 

(Peso 25%) 

Nota obtida em 

Matemática (MAT)  

Pontuação M MAT/10 

 
 
 
6.5. Em caso de empate quanto aos critérios apresentados no item 5.1, o critério de 

desempate será o da idade, ficando com a vaga o (a) candidato (a) que tiver a maior 

idade. 

 
6.6. Os (As) candidatos (as) não selecionados (as) farão parte de Cadastro de Reserva. 

 
7.  DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 

7.1. O resultado do Processo Seletivo e a convocação para a matrícula, a cargo da 

Comissão de Seleção, serão divulgados no sítio do IFPE (www.ifpe.edu.br), no dia 13 de 

fevereiro de 2020. 

 
7.2. Do resultado do Processo Seletivo, caberá recurso no prazo de 01 (um) dia útil a ser 

realizado no dia 14 de fevereiro de 2020, dirigido à Direção Geral do IFPE Campus Abreu 

e Lima, que decidirá de forma definitiva. 



 
7.3. O resultado final do Processo Seletivo e a convocação para a matrícula serão 

divulgados no sítio do IFPE(www.ifpe.edu.br), no dia 15 de fevereiro de 2020. 

 
8.  DA MATRÍCULA DOS CANDIDATOS 
 
8.1. A matrícula dos (as) candidatos (as) aprovados (as) no Processo Seletivo do 

PROIFPE acontecerá no dia 17de fevereiro de 2020, no IFPE Campus Palmares, das 

09h às 12h e das 14h às 17h. No ato da matrícula, o (a) candidato (a) deverá apresentar 

os seguintes documentos: 

 
a)   Documento de identificação com foto (original); 

b) O (A) candidato (a) que não comparecer à matrícula, no dia, horário e local 

determinados, será considerado (a) desistente. 

No ato da matrícula, o (a) candidato (a) menor de idade deverá estar acompanhado (a) 

do pai ou da mãe, ou pelo responsável legal. 

 

9.  DAS AULAS 
   
9.1.  As aulas ocorrerão semanalmente, nas disciplinas de Português e Matemática, com 

o objetivo principal de preparar o estudante para o vestibular do IFPE, na categoria dos 

Cursos Técnicos Subsequentes de acordo com o calendário que será oportunamente 

divulgado pela Direção de Ensino. 

 

10.  DOS REMANEJAMENTOS  

 

10.1. Caso ocorra desistência ou desligamento, poderá ser remanejado (a) o(a) 

candidato(a) que estiver na lista de espera, rigorosamente de acordo com a ordem de 

classificação.  

 

10.2. Os (As) candidatos (as) remanejados (as) e convocados (as) que não 

comparecerem na data, local e horário determinados para efetuar a matrícula serão 

considerados (as) desistentes e perderão o direito à vaga.  

 

10.3. Não deverá ocorrer remanejamento após o término do primeiro módulo do curso.  

 

 



11.  DA PERMANÊNCIA 

 

11.1.  Durante o curso, será avaliado o nível de interesse dos (as) estudantes, podendo 

ser desligados (as) aqueles (as) que não apresentem grau de interesse compatível com 

os objetivos do Programa. 

 

11.1.  Os critérios utilizados para avaliar o grau de interesse dos estudantes serão a 

assiduidade, participação nas aulas e desempenho.  

 

11.1. Por inassiduidade, entende-se a falta injustificada em 3 (três) semanas 

consecutivas ou 7 (sete) alternadas, durante a realização do curso.  

 

12.  DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

12.1. Os casos omissos serão resolvidos, em última instância, pela Diretoria de Ensino 

e/ou pela Direção Geral do Campus Palmares.  

 

 

 

Palmares, 06 de fevereiro de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Wilson Vicente de Lima 

Diretor Geral em Exercício 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IFPE - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 
PERNAMBUCO - CAMPUS PALMARES  

 

Cronograma da Seleção 

Evento Data Local 

Inscrições De 07 a 12 de 
fevereiro 
 

https://forms.gle/3zAy5azEt33ADHFr7 
 

 

Resultado 

preliminar 

 

 

13 de fevereiro 
 

Sítio do IFPE 

Interposição de recursos 

 
14 de fevereiro Formulário a ser divulgado. 

Resultado Final 
 

15 de fevereiro 
 

Sítio do IFPE 

 

Matrícula  
 

17 de fevereiro (09h 
às 12h e das  
14h às 17h) 

Campus Palmares 

Início das aulas 18 de fevereiro Campus Palmares 

I Remanejamento 
 

18 de fevereiro 
 

Campus Palmares 

Matrícula do primeiro 
Remanejamento 

24 de fevereiro (09h 
às 12h e das 14h às 
17h) 

Campus Palmares 

II Remanejamento 
 

02 de março 
 

Campus Palmares 

II Matrícula do segundo 
Remanejamento 

03 de março (09h às 
12h e das 14h às 17h) 

Campus Palmares 
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