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CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2022 - AÇÃO DE EXTENSÃO – IFG/CÂMPUS SENADOR CANEDO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) – Câmpus SENADOR CANEDO, faz saber, pela presente Chamada Pública, que

estarão abertas no período de 15 a 28/08 de 2022, as inscrições para a AÇÃO DE EXTENSÃO: MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS. As

aulas serão desenvolvidas presencialmente, nos dias de segundas, terças e quartas feiras, no período noturno, no horário das 19h às 22:15hr, com 20% em

formato EAD.

1. DAS VAGAS E INSCRIÇÕES

1.1. Serão disponibilizadas um total de 20 vagas para a Ação de Extensão: MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS, que visa formar

profissionais capazes de atuar no segmento de montagem de estruturas metálicas, aptos a propor soluções para processos de montagem que envolvam

estruturas metálicas, execução e coordenação de atividades.

1.2. Os interessados na Ação de Extensão deverão preencher a ficha de inscrição disponibilizada em: https://forms.gle/eWWuHvgZzknGtRJb9 ,

dentro das datas abaixo mencionadas.

                                            

1.3. Serão realizadas inscrições de acordo com o número de vagas estabelecidas mais o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do número total de

vagas para a composição de lista de espera, conforme quadro abaixo:

                               

1.4. As vagas destinadas para comunidade externa serão ofertadas para a população em geral.

2. DA SELEÇÃO

2.1. A seleção consiste na classificação candidatos, por ordem de inscrição, de acordo com o número das vagas ofertadas, aptos à matrícula, conforme o

processo seletivo, e por meio de entrevista. Aqueles que ficarem fora do número de vagas do curso proposto, comporão uma lista de espera.

2.2. A seleção dos candidatos se dará por meio dos seguintes instrumentos e critérios: Ordem de inscrição até o limite de vagas, sendo
observadas as condições do subitem 1.1.

2 . 3 . A lista dos candidatos selecionados e a lista de espera serão divulgadas no site do IFG Câmpus Senador Canedo
(https://www.ifg.edu.br/senadorcanedo/campus/extensao/editais?showall=&start=1), a partir de 29/08/2022.

3. DAS MATRÍCULAS

3.1. As matrículas serão realizadas na Gerência de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão – GEPEX do IFG/ Câmpus Senador Canedo, no período de 29 de

agosto a 04 de setembro de 2022, e se dará pelo simples envio de documentação exigida no ítem 3.2, em forma de arquivo digital .pdf ou .jpg, para o e-mail

gepex.senadorcanedo1@gmail.com .

3.2. São documentos exigidos para efetivação da matrícula:

I. Carteira de identidade;

II. CPF;

III. Comprovante de endereço com CEP.

3.3. Cada candidato poderá matricular-se em apenas 01 (uma) Ação de Extensão oferecida pelo IFG/Câmpus Senador Canedo, salvo com justificativa

expressa.

3.4. As matrículas em Ações de Extensão não estão sujeitas à possibilidade de trancamento.



3.5. Caso os candidatos aprovados em 1ª chamada não realizem suas matrículas, uma 2ª chamada será publicada dia 05/09/2022, sendo realizado sua

matrícula, entre os dias 05 a 11 de setembro de 2022.

3.6. Caso haja desistência por parte de um candidato matriculado, o IFG/Câmpus Senador Canedo entrará em contato com o primeiro candidato de lista

de espera, que deverá realizar sua matrícula na data designada, apresentando a documentação obrigatória, como descrito no subitem 3.2. Em caso de não

realização, o IFG/Câmpus Senador Canedo entrará em contato com o segundo candidato da lista de espera e assim sucessivamente até o preenchimento de

todas as vagas ofertadas.

4. DAS OBRIGAÇÕES E DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. O estudante matriculado que não comparecer ao início das atividades da Ação de Extensão deverá apresentar justificativa e esta será analisada pelo

proponente da Ação de Extensão. A ausência de justificativa poderá caracterizar abandono, implicando em possibilidade de matrícula de novo estudante,

conforme lista de espera.

4.2. A inscrição implica automaticamente o conhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas pelo IFG/Câmpus SENADOR CANEDO nesta

Chamada Pública, das quais o candidato ou seu representante legal não poderão, em hipótese alguma, alegar desconhecimento.

4.3. O IFG/Câmpus SENADOR CANEDO não se responsabilizará por solicitação de inscrição não efetivada por motivos alheios à sua responsabilidade.

4.4. É de inteira responsabilidade dos candidatos as informações prestadas no ato da inscrição.

4.5. Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não obedeçam às determinações contidas nesta Chamada Pública ou que contenham informações

falsas.

4.6. Em qualquer etapa da seleção, em caso de dúvida, os candidatos deverão se dirigir a GEPEX do IFG/Câmpus SENADOR CANEDO.

4.7. Os casos omissos, não previstos nesta Chamada Pública, serão analisados pela Gerência de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão - GEPEX do

IFG/Câmpus SENADOR CANEDO, que poderá, se julgar necessário, emitir consulta à PROEX.

5. CRONOGRAMA

6. RESUMO DESCRITIVO DA CHAMADA PÚBLICA



Senador Canedo, 08 de agosto de 2022.
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