INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO
NORTE (IFRN)
CAMPUS JOÃO CÂMARA
DIREÇÃO-GERAL
COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO
CURSO TIME TO TALK

EDITAL INTERNO N° 13/2015
A Diretora-Geral do Campus João Câmara do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) realizará entre os dias 17 e 19 de
Junho de 2015, o processo seletivo para preenchimento de 15 (quinze) vagas no
projeto Time to Talk.

I – DISPOSIÇÕES GERAIS
1) O curso Time to Talk se destinará ao aperfeiçoamento da oralidade em língua
inglesa. Neste curso, poderá se inscrever toda a população da região do Mato
Grande, porém, será cobrado que os interessados apresentem um nível de
intermediário a avançado nessa língua estrangeira (Item III).
2) O curso será ministrado todas as segundas-feiras das 16:30 às 18:00, no IFRNJoão Câmara.
3) A seleção se dará por meio de entrevista oral com o ministrante do curso.
Serão oferecidas 15 vagas.
II – DAS INSCRIÇÕES
1) As inscrições devem ser feitas de 22 a 26 de Junho de 2015, por meio do
preenchimento integral da ficha de inscrição (ver anexo I).
2) Além de preencher a ficha de inscrição, o aluno interessado em concorrer
deverá apresentar os seguintes documentos:
a. Fotocópia do CPF e RG (apresentar original no ato da assinatura do
contrato).
3) Não será cobrado pagamento de taxa de inscrição.

III – DO PROCESSO SELETIVO

1) Os candidatos serão selecionados por meio de entrevista, sendo esta realizada
pelo ministrante do curso.

ORD.

ETAPA

CRITÉRIO DE ANÁLISE

SITUAÇÃO

01

ENTREVISTA

a) Nível de proficiência oral

O aluno será
analisado como
apto ou não apto.

DATA DA
REALIZAÇÃO
DA ANÁLISE
29 de junho
de 2015

2) O Resultado Final do processo seletivo será divulgado no dia 30 de junho de
2015, no mural do Setor de Pesquisa e Extensão e no site do IFRN – Campus
João Câmara.
3) Os candidatos às vagas deverão enviar a documentação descrita no itens 1 e 2
deste edital para o email: coex.jc@ifrn.edu.br. Ressalte-se que a confirmação
da inscrição fica condicionada à apresentação completa dos documentos
delineados no referido tópico, até as 15h do dia 26 de Junho de 2015.
IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1) A inscrição do aluno implicará a aceitação total e incondicional das normas e
instruções constantes neste edital.
2) Serão incorporados a este edital, para todos os efeitos, quaisquer editais
complementares que visem a correções e aperfeiçoamento do processo
seletivo.
3) Os casos não previstos neste Edital serão analisados pela Coordenação de
Extensão deste Campus.
4) Este Edital entra em vigor a partir de sua publicação, sendo válido apenas para
este processo seletivo, revogadas as disposições em contrário.

João Câmara – RN, 19 de Junho de 2015.

SONIA CRISTINA FERREIRA MAIA
Diretora-Geral do Campus João Câmara

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO – SELEÇÃO DE ESTÁGIO
NOME COMPLETO

RG

CPF

ENDEREÇO
RUA

N

CEP

BAIRRO

CIDADE

EMAIL

TELEFONE(S)

MATRÍCULA (opcional)

TURMA (Opcional)

Possui reprovação ou se encontra em dependência?
( ) SIM ( ) NÃO

Declaro a veracidade das informações pertinentes ao processo seletivo. Desde já, autorizo a verificação
dos dados, sabendo que a omissão ou falsidade de informações resultará nas penalidades cabíveis.

João Câmara, ______ de ____________________de 2015.

________________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO – SELEÇÃO DE ESTÁGIO
O(a)
aluno(a)
________________________________________________________________,
matrícula
____________________, realizou inscrição e apresentou os documentos necessários para a participação da seleção
de estágio – edital interno nº 02/2014-IFRN/JC.
João Câmara, ______ de ____________________de 2015
________________________________________
Coordenação de Extensão

