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EDITAL Nº 18/2019/PAL/REI/IFTO, DE 15 DE ABRIL DE  2018.
 

SELEÇÃO DE ALUNOS PARA CURSOS DE EXTENSÃO DO PROJETO SOCIAL DE INCLUSÃO
DIGITAL “ANJO DA GUARDA” - PSID 2019/1

 
 

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
TOCANTINS – CAMPUS PALMAS, nomeado pela Portaria nº 352/2018/REI/IFTO, de 5 de abril
de 2018, publicada no DOU de 9 de abril de 2018, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, torna público a abertura das Inscrições para a Seleção de alunos dos Cursos do
Projeto Social de Inclusão Digital “Anjo da Guarda” – PSID, do Campus Palmas, Ins�tuto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan�ns, edição 2019/1.

1. ABERTURA

1.1 Estão abertas as inscrições para os cursos de extensão do projeto Social de Inclusão
Digital “Anjo da Guarda”, no período de 15 de abril de 2019 a 23 de abril de 2019, para o
primeiro semestre le�vo de 2019.1, visando o preenchimento de 717 vagas.

2. DAS VAGAS, HORÁRIOS E CURSOS

2.1 TOTAL DE VAGAS: 642 vagas.

2.1.1 As vagas são distribuídas nos seguintes cursos com seus turnos, número de vagas e pré-
requisitos, apresentados abaixo:

 

Nº Curso Nº de
Vagas Turno Pré Requisito

01 Astro�sica Básica 25

Sábado
Noite e
Domingo
tarde

Ter no mínimo 15
anos, RG e CPF

02 Auxiliar
administra�vo 60 Manhã Ter no mínimo 16

anos, RG e CPF

03 AutoCAD (Projeto
Arquitetônico) 50 Manhã

Ter no mínimo 16
anos, RG, CPF e
informá�ca básica



04 AutoCAD (Projeto
Arquitetônico)

50 Tarde Ter no mínimo 16
anos, RG, CPF e
informá�ca básica

05 REVIT (Projeto
Arquitetônico) 25 Manhã

Ter no mínimo 16
anos, RG, CPF e
informá�ca básica

06 REVIT (Projeto
Arquitetônico) 25 Tarde

Ter no mínimo 16
anos, RG, CPF e
informá�ca básica

07 Cerimonial de
Casamento 25 Manhã Ter no mínimo 16

anos, RG e CPF

08 Comandos Elétricos 25 Matu�no

Ter no mínimo 18
anos, RG, CPF e
Instalações Elétricas
Residenciais

09 Curso de Dança 26 Tarde Ter no mínimo 12
anos, RG e CPF

10 Espanhol Básico 25 Matu�no Ter no mínimo 12
anos, RG e CPF

11 Hip Hop 26 Matu�no Ter no mínimo 12
anos, RG e CPF

12 Informá�ca Básica 50 Manhã Ter no mínimo 12
anos, RG e CPF

13 Informá�ca Básica 50 Tarde Ter no mínimo 12
anos, RG e CPF

14 Inglês Básico I 25 Manhã Ter no mínimo 12
anos, RG e CPF

15 Inglês Básico II 25 Manhã

Ter no mínimo 14
anos, RG, CPF e inglês
básico I ou fazer teste
de proficiência

16 Instalações Elétricas
Residenciais 25 Manhã Ter no mínimo 18

anos, RG e CPF

17 Instalações Elétricas
Residenciais 25 Tarde Ter no mínimo 18

anos, RG e CPF

18 Instalação de
Sistemas
Fotovoltáicos
conectado à rede

30 Tarde Ter no mínimo 18
anos, RG e CPF.



19 LIBRAS 25 Tarde Ter no mínimo 12
anos, RG e CPF

20
Básico de
Prosperidade
Financeira

25 Manhã Ter no mínimo 14
anos, RG e CPF

21
Sketukup 3D
(Projeto
Arquitetônico)

25 Tarde
Ter no mínimo 12
anos, RG, CPF e
informá�ca básica

22
Noções Básica de
Segurança no
Trabalho

25 Tarde
Ter no mínimo 16
anos, RG, CPF e
informá�ca básica

Total  642  

 

2.2 Cada curso possui pré-requisitos mínimos obrigatórios para o direito à realização do
curso, de acordo com o apresentado no item 2.1.1.

2.3 Os cursos terão duração de 80 horas, de acordo com a ementa proposta do curso a ser
realizado.

2.4 Os cursos serão ministrados nos finais de semana, aos sábados e domingos
respec�vamente, nos horários matu�no (das 08:00 às 12:00), Vesper�no (das 14:00 h às
18:00 h) e noturno (das 18:30 h às 22:00 h), de acordo com o apresentado no item 2.1.1,
sendo da responsabilidade do candidato a escolha da turma e horário para a realização do
curso.

2.5 Não será permi�do ao aluno mudança de turno e curso após sua seleção e matrícula no
curso de interesse sem a autorização da coordenação do PSID.

 

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1 As inscrições serão realizadas na sala da coordenação do PSID, localizada no Bloco 11,
sala 173 do IFTO Campus Palmas, no período de 15 de abril de 2019 à 23 de abril de 2019, às
21:00h. Após essa data e horário não serão mais permi�das inscrições.

 

3.2 Cada candidato poderá se inscrever para concorrência de no máximo DOIS cursos
oferecidos pelo PSID, desde que não há conflito de horários entre os cursos.

 

3.3 Para a efe�vação da inscrição, o candidato aos cursos do PSID 2019/1 deverá trazer para
cada curso que vier a concorrer:

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida de forma legível e assinada pelo candidato, de
acordo com o modelo disponível no anexo 1;

b) Uma cópia legível do Documento de Iden�dade do candidato (RG);

c) Uma cópia legível do Cadastro de Pessoas Físicas do candidato (CPF);

d) Uma cópia legível do comprovante de residência do candidato;



e) 02 (dois) quilos de alimentos não perecíveis.

3.3.1 Não serão aceitos alimentos perecíveis, que es�verem com o prazo de validade
vencido, sem embalagem, com a embalagem violada ou alimentos como sal de cozinha.

3.3.2 Os alimentos como pré-requisito para inscrição aos cursos ofertados pelo PSID são para
fins de doação à ins�tuições sociais ou de caridade, sendo que não haverá devolução de
alimentos em caso da não seleção do candidato, bem como também não haverá troca de
alimentos.

 

3.4 A falta da ficha de inscrição, de algum documento exigido no item 3.3 e dos alimentos na
quan�dade e qualidade exigidas nesse edital implicará na não par�cipação do candidato ao
sorteio dos cursos, sendo automa�camente ELIMINADO dos mesmos.

 

4. DA REALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO SORTEIO PÚBLICO-ALVO

4.1 O sorteio para os Cursos de Extensão do Projeto Social Inclusão Digital - PSID "Anjo da
Guarda" será realizado nos dias 24 e 25 de abril de 2018, de acordo com o cronograma do
item 7 deste edital.

4.2 A presença do candidato no dia do sorteio é obrigatória, de forma que o não
comparecimento na data especificada ao sorteio do curso escolhido implicará na eliminação
automá�ca do candidato.

 

4.3 O sorteio terá início às 19:00 h em local a ser definido pela Coordenação do PSID e
avisado à Recepção do IFTO Campus Palmas. É de responsabilidade do candidato estar
presente no momento do sorteio, sendo que não haverá segunda chamada caso o candidato
for sorteado e o mesmo não es�ver presente.

 

4.3 É obrigatório a apresentação do documento de iden�ficação original indicado no
Requerimento de Inscrição na data de realização do Sorteio (não será aceito protocolo da
solicitação de re�rada de documento de iden�ficação), além do comprovante de inscrição,
para a efe�vação da seleção do candidato.

 

4.4 O sorteio de cada curso será feito de acordo com a quan�dade de vagas oferecidas por
cada curso, sendo que as vagas serão oferecidas aos candidatos que es�verem presentes no
dia do sorteio do curso em específico. Poderão ser sorteados mais cinco candidatos além da
quan�dade de vagas do curso para compor a lista de suplência em caso de desistência, de
acordo com o que a logís�ca permi�r.

 

4.5 A coordenação do PSID reserva o direito de reservar 15% das vagas oferecidas para
candidatos acima de 60 anos, tendo como prioridade o candidato mais velho e de acordo
com a sua data de nascimento.

 

4.6 A vaga de cada candidato selecionado é intrasferível, não sendo permi�do ao candidato
selecionado ceder sua vaga para outra pessoa. Par�ciparão do sorteio e da seleção apenas os
candidatos que �veram sua inscrição efe�vada.

 



5. DA MATRÍCULA

5.1 Os candidatos que forem selecionados mediante o sorteio terão que par�cipar das aulas
inaugurais que ocorrerão nos dias 27 e 28 de abril de 2019, para a efe�vação de sua
matrícula.

 

5.2 Os candidatos selecionados que não marcarem presença até o segundo final de semana
da realização dos cursos (dias 04 e 05 de abril de 2019), serão considerados alunos evadidos,
sendo automa�camente ELIMINADOS do curso e sua vaga cedida para os candidatos que
es�verem na lista de suplência.

 

5.3 os alunos dos cursos terão até o dia 05 de abril de 2019 para confirmar aos monitores
que possuem os pré-requisitos exigidos para cada curso, mediante apresentação de cópias
de documentos, declarações e outros documentos exigidos pelo monitor do curso. O aluno
que não comprovar que possui o pré-requisito para o curso será automa�camente
ELIMINADO do curso do PSID, sendo sua vaga cedida para os candidatos que es�verem na
lista de suplência.

5.3.1 Para os cursos de idiomas, caso necessário, será aplicada uma avaliação de proficiência,
de acordo com cada monitor de curso, sendo que para a permanência do aluno no curso
escolhido, o mesmo deverá adquirir nota igual ou maior que 6,0.

 

6. DA REALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DO CURSO

6.1 Para a total realização do curso profissionalizante e recebimento de cer�ficado, o aluno
deverá estar regular nas aulas do seu curso e suas a�vidades, no horário estabelecido pelo
mesmo. Os cursos terão início no dia 27 de abril de 2019, e encerramento no dia 13 de julho
de 2018.

 

6.2 Para recebimento do cer�ficado do curso profissionalizante, o aluno deverá ter no
mínimo 75% de presença nas aulas, além de par�cipar de a�vidades prá�cas do curso e das
avaliações dos mesmos, obtendo média igual ou maior que 7,0. Os alunos que não
cumprirem esses requisitos serão considerados REPROVADOS no curso, perdendo o direito
ao recebimento de cer�ficado.

 

6.3 As aulas serão realizadas nas salas e laboratórios do IFTO Campus Palmas. Em caso de
algum impedimento por parte da ins�tuição por efeito de uso do campus para ves�bulares,
dias le�vos, processos sele�vos ou concursos, os monitores combinarão entre os alunos a
reposição das aulas mediante estudo dirigido, uso de ambiente alterna�vo ou outras
alterna�vas mediante a aprovação da Coordenação do PSID.

 

6.4 O curso será finalizado no dia 13 de julho de 2019, em solenidade realizada pelo PSID,
sendo obrigatório a presença do aluno no dia de solenidade, para assinatura do Livro de Ata
e efe�vação da carga horária para emissão do futuro cer�ficado.

 

6.5 É dever do aluno dos cursos profissionalizantes o zelo pelo ambiente de estudo, bem
como a disciplina e respeito para com colegas, monitores, coordenação do PSID e diretoria



do campus, podendo ser responsabilizado por qualquer a�vidade que venha a prejudicar o
sucesso e andamento do Projeto PSID.

 

7. CRONOGRAMA

 

DATA/PERÍODO ATIVIDADE LOCAL/HORÁRIO

15 de abril de 2019 Abertura do Edital para alunos
dos cursos do PSID 2019/1 Site do IFTO Campus Palmas

15 de abril de 2019 à
23 de abril de 2019
às 21:00h

Inscrições para candidatos à
alunos de cursos do PSID 2019/1

Sala da Coordenação do
PSID, IFTO Campus Palmas
Bloco 11

Dia do sorteio
GRUPO I

24 de abril de 2019
às 19:00h

 

Auxiliar Administra�vo,
Astro�sica Básica, AutoCad,
REVIT, Espanhol, Inglês Básico I,
Inglês Básico II, Básico de
Prosperidade Financeira,
Cerimonial de Casamento.

 IFTO Campus Palmas local a
ser divulgado.

Dia do sorteio
GRUPO II

25 de abril de 2019
às 19:00h

Informá�ca Básica, Instalações
Elétricas Residenciais, Comando
Elétricos, Instalação de Sistemas
Fotovoltáicos, Hip Hop, LIBRAS,
Sketukup 3D, Noções básica
Segurança no Trabalho, Dança

 IFTO Campus Palmas local a
ser divulgado.

27 de abril de 2019 Aula inaugural dos cursos do PSID
2019/1

Auditório Central do IFTO
campus Palmas.

05 de maio de 2019

Úl�mo dia para efe�vação de
matrícula dos selecionados,
apresentação de pré-requisitos e
avaliação de proficiência

IFTO Campus Palmas

13 de julho de 2019 Solenidade de Encerramento Auditório Central IFTO
Campus Palmas.

 

 

                                                                                                        Palmas – TO, 15 de abril de 2019.

 

 

                                                     WENDELL EDUARDO MOURA COSTA

                                                                       Diretor-Geral

 



 
 

Documento assinado eletronicamente por Wendell Eduardo Moura Costa, Diretor-
geral, em 15/04/2019, às 10:23, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.i�o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0648750 e o código CRC 8A1BB877.
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