MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE
CAMPUS SAPUCAIA DO SUL
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO – MODALIDADE EJA
EXTRATO DO EDITAL RELATIVO AO PROCESSO SELETIVO – verão/2020
Nº 20/2019
O Diretor Geral do Câmpus Sapucaia do Sul do Instituto Federal Sul-rio-grandense, no uso de suas atribuições,
torna público o presente Edital, que regerá o Processo Seletivo verão/2020 para ingresso no curso Técnico de Nível
Médio em Administração – Forma Integrada – Modalidade EJA/EPT, turno noturno – Câmpus Sapucaia do Sul.
1. PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 05 de novembro (terça-feira) à 13 de novembro (quarta-feira) de 2019, no
Departamento de Ensino das 17h30min às 20h30min.
2. EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO (Entrega de documentação): a documentação deverá ser entregue,
impreterivelmente, de 05 de novembro (terça-feira) a 14 de novembro (quinta-feira) de 2019, no
Departamento de Ensino das 17h30min às 20h30min.
3. Local de inscrição e entrega de documentação: Serão realizadas no IFSul/Câmpus Sapucaia do Sul, no
Departamento de Ensino, no endereço Av. Copacabana nº 100, bairro Piratini, no município de Sapucaia do
Sul-RS, fone/fax (51) 3452-9200.
4. Pagamento da taxa de inscrição: A INSCRIÇÃO SERÁ GRATUITA.
5. Requisitos para Inscrição: candidatos/as que já concluíram ou sejam formandos/as ou concluintes neste
semestre da última série/ano/etapa do Ensino Fundamental e, que tenham 18 anos até o dia 10/01/2020.
6. Turno: Noturno
7. Sistema de Ingresso: Haverá quatro etapas: 1ª - Inscrição; 2ª - Entrega dos documentos; 3ª - Redação de um
texto de intenção; 4ª - Palestra de apresentação do curso; todas etapas são de caráter eliminatório.
8. COMISSÂO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO: Candidatos/as autodeclarados/as negros/as (pretos/as ou
pardos/as) precisam passar por comissão de heteroidentificação para confirmação da autodeclaração. A
entrevista ocorrerá nos dias 19 e 20 de novembro de 2019, às 19h, nas dependências do IFSul, câmpus
Sapucaia do Sul.
9. Documentos necessários à inscrição: Para efeito de inscrição e pontuação será obrigatória a apresentação
dos seguintes documentos de fotocópia:

Fotocópia e a apresentação dos originais Histórico Escolar do Ensino Fundamental
(completo, para os/as candidatos/as que já concluíram, ou parcial, acompanhado de atestado da
escola em que estudada que é concluinte da última etapa/série, para os/as candidatos/as que
estejam concluindo o Ensino Fundamental). Para comprovação do sistema de ensino (público ou
privado) em que o/a candidato/a cursou todo o Ensino Fundamental, far-se-á necessária a
apresentação de atestado caso esta informação não esteja explícita no Histórico Escolar, sob pena
de não poder concorrer como egresso de escola pública;

Fotocópia e a apresentação dos originais do Documento de Identidade (RG);

Fotocópia e a apresentação dos originais de conta de água, luz ou telefone de até 3 meses
anteriores à inscrição.
E também o original da:

Declaração de renda familiar (ver ANEXO I);

e do Questionário de Diagnóstico da Realidade do/da Candidato/a devidamente preenchido
(entregue ao candidato no momento da 1ª Etapa).
10. Data da realização da Redação de Texto de Intenção e Palestra: O Processo Seletivo dar-se-á através de
Redação de Texto de Intenção e Palestra de apresentação do curso. O Texto de Intenção será realizado às
19h do dia 25 de novembro de 2019 (segunda-feira) e terá duração de 60 (sessenta) minutos e,
posteriormente, realizar-se-á a Palestra, às 20h15min.
Os portões serão fechados cinco (5) minutos antes do início das atividades.
É necessário trazer o comprovante de inscrição e caneta esferográfica azul ou preta.
11. Data da divulgação dos resultados: os resultados serão divulgados a partir do dia 12 de dezembro de 2019
(quinta-feira), a partir das 21h, na portaria principal do Câmpus Sapucaia do Sul e na página
http://www.sapucaia.ifsul.edu.br/portal.

Sapucaia do Sul, 29 de outubro de 2019.

Mack Leo Pedroso
Diretor-Geral do Câmpus Sapucaia do Sul

