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EDITALEDITAL

CHAMADA PÚBLICA PARA INSCRIÇÕES COMO CURSISTA NO PROGRAMA ESPANHOL SEM FRONTEIRASCHAMADA PÚBLICA PARA INSCRIÇÕES COMO CURSISTA NO PROGRAMA ESPANHOL SEM FRONTEIRAS

O REITOR SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS
(IFSULDEMINAS), pela presente Chamada Pública, torna público que, no período de 03 A 27  de agosto de 2020
março a 24 de maio, qualquer cidadão brasileiro com idade igual ou superior a 16 anos poderá realizar sua
inscrição, via internet, para cadastro nos curso de Formação Inicial e Con nuada Espanhol Básico – Módulo 1, a
ser ofertado por esta Ins tuição de Ensino. O procedimento para a realização do cadastro de inscrição do curso
seguirá as seguintes disposições:

1.1. O curso de Espanhol Básico do programa Espanhol Sem Fronteiras, módulo I, será totalmente gratuito, ofertado
na Modalidade Educação a Distância e composto de 250 horas de a vidades em Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) em cada módulo.

1.1.1.1. Antes de  realizar a inscrição, o candidato deve ter ciência de que o curso  foi desenvolvido para o uso por
meio de computador/notebook/laptop.

1.21.2 Ao u lizar disposi vos móveis, por exemplo celular, para realizar o curso, o IFSULDEMINAS não garan rá a
total funcionalidade das lições do curso.

2.2. O IFSULDEMINAS ofertará 1.200 (mil de duzentas) vagas.

2.12.1 Podem se inscrever no Módulo 1 aqueles interessados e que nunca par ciparam do curso ou não concluíram
na primeira oferta.

2.1.12.1.1 As competências esperadas ao finalizar o módulo I são compreender e u lizar expressões familiares e
co dianas, assim como, enunciados muito simples, que visam a sa sfazer necessidades concretas. Capacitar para
que consiga se apresentar e apresentar os outros e que seja capaz de fazer perguntas e dar respostas sobre
aspectos pessoais como, por exemplo, o local onde vive as pessoas que conhece e as  coisas que têm. Espera-se
ainda, instrumentalizar o estudante para que este possa, ao final do módulo, se comunicar de modo simples, se o
interlocutor falar lenta e dis ntamente e se mostrar cooperante, correspondendo ao nível A1. (Referência: QCE –
descrição dos níveis).

3.3. A inscrição será efetuada via internet, no endereço eletrônico https://forms.gle/iQrPTA1BXbDjNWMm6, das 8h8h
do dia 03 de agosto até às 23h59 do dia 27 de agosto de 2020.do dia 03 de agosto até às 23h59 do dia 27 de agosto de 2020.                      

4.4. Não serão aceitas as inscrições de candidatos que não informem ou informem incorretamente o número de
CPF, o endereço de e-mail e telefone de contato.

4.14.1 É válido somente uma conta de e-mail para cada candidato. Duplicidade de e-mail não validará a sua inscrição.

5.5. Serão indeferidas as inscrições que constarem informações incorretas ou inverídicas.

6.6. O IFSULDEMINAS fará a distribuição de turmas e divulgará no endereço eletrônico  http://ifsuldeminas.edu.br/,
a partir do dia 28 de agosto de 202028 de agosto de 2020, a lista de inscritos aptos a realizar o curso.

7.7. Caso o número de inscritos for superior ao número de vagas ofertadas, a homologação se dará por ordem de




	Documento assinado eletronicamente por:

