
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

EDITAL N.° 053, DE 27 DE JULHO DE 2018

A Diretoria-Geral do Câmpus Presidente Epitácio do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de São Paulo (IFSP), de acordo com as disposições da legislação em vigor, torna público, por meio
desteedital,os procedimentos que regulamentam o Processo Seletivo de Vagas Remanescente para ingresso,
no segundo semestre de 2018, no curso de Formação Inicial e Continuada de Qualificação Profissional em
Operador de Computador integrado ao Ensino Fundamental II, na modalidade de Educação de Jovens e
Adultos.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. E obrigatório ao candidato, ao seu responsável (pai, mãe, curador ou tutor) ou representante legal, tomar

conhecimento de todas as normas e procedimentos indicados neste Edital e nas demais publicações
pertinentes, sendo que a inscrição implicará a aceitaçãodas normas definidas, sobre as quais não poderá
alegar desconhecimento.

1.2. De acordo com o artigo 10° da Resolução SE 3, de 13-1-2010 da Secretaria Estadual de Educação
de São Paulo que Dispõe sobre alterações na organização dos cursos de Educação de Jovens e Adultos,
mantidos pelas escolas estaduais: A matrícula de aluno em curso de Educação de Jovens e Adultos
dispensa, nos estudos iniciais do ciclo II do ensino fundamental, a apresentação de documento
comprobatório de escolaridade anterior e, no ensino médio, será exigido certificado de conclusão do
ensino fundamental, ou, na inexistência deste, será aplicada pela escola prova de avaliação de
competências.

2. DO CURSO E VAGAS

2.1. O curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) de Qualificação Profissional Integrado ao Ensino
Fundamental II é aquele em que o estudante cursa o Ensino Fundamental II juntamente com o Ensino
Profissionalizante.

2.2. O curso oferecido será realizado mediante parceria firmada entre o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia (IFSP) - Câmpus Presidente Epitácio e a Secretaria de Educação do Município de
Presidente Epitácio, por meio da Escola Municipal de Educação de Jovens e Adultos (EMEJA) Professor
Gérson de Oliveira Constante.

2.3. O curso FIC de Qualificação Profissional em Operador de Computador será realizado nas dependências
das duas instituições parceiras, ocorrendo de segunda a sexta-feira, das 19h às 23h.

2.4. Uma vez por semana o estudante terá aulas nas dependências do IFSP e quatro vezes por semana terá
aulas na EMEJA.

2.5. O curso terá duração mínima de 2 anos, sendo que o aluno ingressará no 6o ano e, obtendo êxito nas
disciplinas, cursará as séries/anos seguintes até a conclusão do 9o ano. *




















