Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
Câmpus Pirituba
COORDENADORIA DE EXTENSAO

COM 14/2020 - CEX-PTB/DRG/PTB/IFSP
3 de dezembro de 2020

EDITAL PTB Nº 30, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020
CHAMADA PÚBLICA PARA O PREENCHIMENTO DAS VAGAS REMANESCENTES NOS CURSOS DE EXTENSÃO -EaD Edital PTB n° 024/2020

A Diretoria-Geral do Câmpus Pirituba do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), por meio de sua
Coordenadoria de Extensão, no uso de suas atribuições legais, faz saber, a abertura de CHAMADA PUBLICA, destinada ao preenchimento
das vagas remanescentes do Curso de Extensão em EaD do Edital n° 024/2020, conforme instruções do presente Edital.
1. CHAMADA PÚBLICA
1. Os interessados deverão efetuar a matrícula no período de 04 a 06 de DEZEMBRO de 2020 por meio do email
cex.ptb@ifsp.edu.br com o assunto MATRÍCULA – CURSO DE EXTENSÃO – [ nome do curso].
2. Para efetivar sua matrícula, os candidatos interessados deverão enviar no email cex.ptb@ifsp.edu.br, no prazo descrito no item
1.1, em anexo via digitalizada dos seguintes documentos:
Carteira de Identidade (RG) ou documento oficial com foto;
CPF;
Comprovante de endereço recente com CEP;
1 foto 3x4 recente
Formulário de Matrícula preenchido e assinado ANEXO I;
Autorização dos pais ou responsável legal no caso de o candidato ser menor de idade ANEXO II
3. A não apresentação de qualquer dos documentos exigidos levará a perda da vaga e não aceite da matrícula.
4. A quantidade de vagas remanescentes para os cursos de extensão - EaD está disposta no Quadro 1 deste edital.
5. O critério de seleção dos candidatos que manifestarem interesse para matrícula será por ordem de chegada do email, de
acordo com o número de vagas, disposto no Quadro 1.
6. A confirmação de matrícula efetivada será enviada para o email que enviou os documentos para matrícula.
7. Não haverá cobrança de taxa de inscrição
2. DO

CURSO

1.

Curso

As informações do curso ofertado são indicadas no Quadro 1. a seguir:

Carga Horária

Pré-requisitos

Vagas
Remanescentes

1. Física para o Enem
e demais vestibulares

60 horas

Estar cursando o 3º ano do ensino médio

(a distância)

35

Descrição do Curso

Docente

Neste curso de extensão serão abordados conteúdos de Física que
frequentemente são encontrados nos exames do Enem e demais ves bulares. O
curso des na-se a atender aos alunos e egressos do ensino médio, que encontram
diﬁculdades na resolução de problemas associados com a Física.

Caroline
Inês
Lisevsk

Curso

Carga Horária

Pré-requisitos

Vagas
Remanescentes

2. Organizando as
finanças pessoais
(EaD)

40 horas

Ensino Fundamental Completo.

(a distância)

30

Descrição do Curso

Docente

A disciplina introduz os conceitos fundamentais de ﬁnanças pessoais, com ênfase
em elaboração de orçamento e controle de gastos. Ao ﬁnal do curso é esperado
que os discentes sejam capazes de compreender a importância da educação
financeira e organizar melhor suas próprias finanças.

Nilton
Pereira dos
Santos

3. DO INÍCIO DO CURSO
1. O curso terá início em 07/12/2020 por meio da plataforma digital Moodle disponível no site do IFSP-Câmpus Pirituba
(http://ptb.ifsp.edu.br).
2. O login de acesso ao curso será enviada após a confirmação de matrícula.
3. O não acesso ao ambiente do curso na primeira semana, poderá implicar no cancelamento da matrícula.
4. DA CERTIFICAÇÃO
1. Somente terá direito ao certificado o aluno que obtiver o mínimo de 75% de frequência global no curso e aproveitamento
suficiente, conforme critérios de avaliação definidos no Projeto Pedagógico do Curso (PPC).
5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1. O candidato matriculado assume a aceitação total das normas constantes neste Edital.
2. Caberá à Direção-Geral do Câmpus São Paulo Pirituba do IFSP a responsabilidade de zelar pela disciplina e lisura dos
processos previstos nesse Edital, para o que poderá utilizar-se de todos os meios admitidos em direito para a sua garantia.
3. Os casos omissos, não previstos neste Edital, serão julgados pela Diretoria-Geral do Câmpus São Paulo Pirituba do IFSP,
conjuntamente com a Coordenadoria de Extensão.
Prof. Francisco Manoel Filho
Diretor-Geral
Câmpus Pirituba

ANEXO I - FORMULÁRIO DE MATRÍCULA – 2º semestre/2020
Curso:

Turma:

NOME:
Nome Social (se houver)
RG/RNE:

Órgão Expedidor:

Data de Expedição: __/__/_____

CPF:

Dta de Nascimento: ___/___/_____

Estado Civil:

Naturalidade (cidade em que nasceu ):

Nacionalidade (país):

Nome da Mãe:
Endereço Residencial:
Bairro:

CEP:

Cidade:

Estado:

Tel. Fixo: ( )

Tel. Celular: ( )

E-mail (escrever em letra de forma ):
Escolaridade concluída: ( ) Fundamental

( ) Médio

( ) Graduação ( ) Pós-Graduação

Ano de Conclusão:________________ Tipo de Instituição: ( ) Pública
Você é da Comunidade Interna do IF? (se sim assinale ):

( ) Privada

( ) Aluno ( ) Professor ( ) Técnico-Administrativo

De qual curso ou setor:
Se você é da comunidade externa, em qual instituição você estuda/trabalha?

Renda bruta mensal da família:

Número de pessoas que moram na residência:

Você se autodeclara:
Pessoa com Deficiência:
( ) branco ( ) preto ( ) pardo

( ) Não

( ) indígena

( ) Sim Qual?

Como você tomou conhecimento do curso?
Estando de acordo com o Regimento Interno desta instituição e de seus anexos, venho, respeitosamente, requerer a V.Sa. a matrícula no(s) Curso(s) de Extensão.
Nestes termos peço deferimento.
São Paulo,__________de__________________ de 2020.
________________________________________________________
Assinatura do aluno ou do responsável, se aluno com menos de 18 anos

ANEXO II

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL
Eu,_________________________________________________________________,
___________________________________,

autorizo

a

(nome)___________________________________________________________,

portador

do

RG

matrícula
no

Curso

nº
de

de

Extensão

_____________________________________________________, a ser ofertado pelo Câmpus São Paulo Pirituba, do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP.
Declaro que o(a) inscrito(a) é meu (minha) ___________________________, do qual possuo a guarda e responsabilidade.

São Paulo,__________de____________________ de 2020.

_________________________________________________
Assinatura do Responsável

Documento assinado eletronicamente por:
Francisco Manoel Filho,
Filho DIRETOR - CD2 - DRG/PTB,
DRG/PTB em 03/12/2020 19:38:00.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 03/12/2020. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:
Código Verificador: 122788
Código de Autenticação: f102a01d30

