
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Ministério da Educação

Instituto Federal de Alagoas – Ifal
Campus Arapiraca

EDITAL Nº 01/2019 – IFAL/CAMPUS ARAPIRACA

ABERTURA DE INSCRIÇÕES

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PARTICIPAÇÃO DE
ALUNOS NO ENGLISH CAMP – JULHO/2019

A Direção Geral do Instituto Federal de Alagoas – Campus Arapiraca, no uso de suas
atribuições,  torna  pública  a  abertura  de  inscrições  para  seleção  de  alunos,  para
participação no ENGLISH CAMP – JULHO/2019.

1. DAS DISPOSIÇÔES GERAIS

A  Seleção,  cujas  inscrições  são  abertas  pelo  presente  Edital,  objetiva  o
preenchimento de 20 (vinte) vagas para participação no Acampamento de Imersão
em Língua Inglesa, promovido pelo MCB-Brasil no período de 22 a 27/07/2019, de
alunos que preencherem os seguintes requisitos:

I. Não ter sido contemplado com auxílio para participação no Acampamento,
anteriormente;

II. Estar  regulamente  matriculado  em  Curso  Técnico  Integrado  no  Campus
Arapiraca;

III. Ter  bom  aproveitamento  acadêmico,  de  modo  que  seu  afastamento  para
participação na imersão não prejudique suas atividades escolares regulares;

IV. Ser aprovado em prova de proficiência oral e escrita em nível básico;
V. Submeter-se à e ser aprovado em entrevista de seleção;

VI. Concordar  em efetuar  o  pagamento  da  inscrição  até  o  dia  05/07/19,  para
posterior reembolso pelo IFAL;

VII. Comprometer-se a fazer relatório de viagem em, no máximo, 05 (cinco) dias
após retorno.

Parágrafo Único – A prova escrita é de caráter eliminatório.
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2. DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO:

PERÍODO De 25/03 a 05/04/19.
HORÁRIO Das 08h. às 12h. e das 13h. às 16h.
LOCAL Recepção (Geovânia / Marcos)

PÚBLICO-ALVO
Alunos  do  2º  ao  4º  Ano  dos  Cursos  de  Informática  e
Eletroeletrônica do IFAL – Campus Arapiraca

DOCUMENTAÇÃO Declaração de intenção e objetivos do(a) aluno(a) (ANEXO III).

3. DA SELEÇÃO:

A Seleção será efetivada de 10/04/19 a 18/04/19 e obedecerá aos critérios e cronograma
abaixo transcritos:

I. Classificação dos candidatos na prova escrita, até o limite de 25 (vinte e cinco)
vagas;

II. A classificação  final  dos  candidatos  será  realizada  de  acordo  com  a  ordem
decrescente de classificação, com base nas provas de proficiência e entrevista.

III. Parágrafo  Único -  Em  caso  de  empate,  classificar-se-á  o  candidato  que
apresentar maior pontuação nos testes de proficiência.

Cronograma

Manhã

Prova de proficiência escrita 10/04/19 – 15h.  (P/ os alunos da tarde)

11/04/19 – 10h.  (P/ os alunos da manhã)

Prova de proficiência oral 17/04/19 – 15h. (P/ os alunos da tarde)

18/04/19 – 10h. (P/ os alunos da manhã)

Entrevista 18/04/19 – 15h. (P/todos os inscritos)
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4. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

O resultado da prova proficiência escrita será divulgado nos murais do Instituto, até às
10h., do dia 15/04/19.

O resultado da prova de proficiência oral, bem como da entrevista (Resultado Final)
serão divulgados nos murais do Instituto, até às 10h., do dia 23/04/19.

5. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO

O(a)  aluno(a)  aprovado(a)  deverá  entregar,  no  Departamento  Acadêmico,  os
documentos abaixo, até o dia 03/05/19:
1. Carta de Autorização do Pai ou Responsável (ANEXO II);
2. Cópia da Carteira de Identidade, CPF e Dados Bancários (Banco do Brasil ou Caixa

Econômica – do próprio aluno), Cópia de comprovante de residência.
Obs.: Caso o/a aluno/a não tenha conta em banco, a bolsa poderá ser paga pelo CPF do/
a aluno/a, e retirada no Banco do Brasil.

6. DA INSCRIÇÃO NO EVENTO

É de inteira responsabilidade do aluno realizar sua inscrição no evento, acessando o link
http://www.mcbbrasil.org/#!inscricaoingles/c1zr1 e  preenchendo a  Ficha  de  Inscrição
ON LINE, bem como efetuar o pagamento da inscrição através de depósito bancário na
conta apresentada abaixo:

Valor da Inscrição: R$ 400,00 (quatrocentos reais)

BANCO ITAÚ
Ministério Centralizado na Bíblia
CNPJ: 00153313/0001-80
Código: 341
C/C: 12131-8
Agência: 8632

Após o depósito, enviar por e-mail  o comprovante de pagamento para finalizar  sua
inscrição (mcbbrasil@gmail.com). Este procedimento é feito de segunda a sexta, das
08h às 18h. 
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A inscrição (on line)  no evento deverá ser feita  até  o dia 10/05/19 e uma cópia do
Comprovante de Inscrição deverá ser entregue na Coordenação de Formação Geral, até
o dia 17/05/19.

7. DO RECURSO

Não serão aceitos recursos.

8. DO AUXÍLIO FINANCEIRO

I. O(a)  aluno(a)  selecionado(a)  receberá  um  auxílio  financeiro,  no  valor  da
inscrição no evento, e transporte de ida e volta para o local do Acampamento.
Contudo, como o pagamento poderá ocorrer somente após o evento,  o aluno
deverá arcar com a despesa da inscrição, para posterior reembolso pelo Instituto.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

I. A inexatidão das declarações ou irregularidades nos documentos, identificados
em  qualquer  fase  do  processo,  eliminarão  o  candidato  da  seleção  ou,  se
identificadas posteriormente, impedirão a sua participação, anulando-se todos os
atos e efeitos decorrentes da sua inscrição.

II. O candidato que não cumprir  o cronograma estabelecido por este Edital  será
automaticamente desclassificado.

III. Em caso de impedimento de um candidato aprovado, será chamado o próximo
da lista de aprovados.

IV. Os casos omissos no presente Edital serão dirimidos pelos professores de língua
inglesa, em conjunto com o Departamento Acadêmico.

Arapiraca, 14 de março de 2019.

FABIO RIBEIRO
DIRETOR-GERAL

_____________________________________________________________________________
Rodovia AL-110, S/N – bairro Deputado Nezinho

Arapiraca (AL) - CEP: 57317-291
(82) 2126-6200. www.  arapiraca.  ifal.edu.br  

http://www.arapiraca.ifal.edu.br/
http://www.arapiraca.ifal.edu.br/
http://www.arapiraca.ifal.edu.br/

