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SEI/IFRO - 0502356 - Comunicado

COMUNICADO Nº 3/ARI - DEPEX/IFRO, DE 14 DE MARÇO DE 2019
Comunicado à candidatas do Curso de Inglês Básico - Empoderamento da Mulher

"Em razão do não comparecimento de candidatas inscritas no Edital 15, de 17 de setembro de 2018, da Pró-Reitoria de Extensão
do IFRO, prorrogado para até 7 de outubro de 2018, para ingresso em cursos do Projeto Empoderamento da Mulher, houve vagas
remanescentes para o Curso de Formação Inicial em Inglês Básico, de 160 horas, a ser ofertado pelo Campus Ariquemes do
IFRO.
Convocamos exclusivamente mulheres interessadas nesta formação para matrícula entre o dia 14 de março de 2019 até as 17:00
horas e 15 de março de 2019 até as 12:00 horas no Campus Ariquemes, no endereço: RO 257, km 13, sentido Machadinho do
Oeste-Zona Rural. As condições de ingresso são as mesmas previstas no edital 15/2018/Proex/IFRO, que inclui a necessidade de
possuir Ensino Fundamental I completo (1º ao 5º ano). Estão disponíveis 48 vagas. Sendo nos períodos:
Vespertino: 27 vagas
Noturno: 21 vagas
Como se trata de uma chamada complementar, de processo seletivo com vagas não preenchidas, as matrículas serão realizadas
por ordem de chegada, com preferência, sempre que possível, para mulheres em vulnerabilidade socioeconômica comprovada
conforme o anexo 1 do Edital 15/2018/Proex/IFRO."
É preciso apresentar, no ato da matrícula, a documentação exigida no item 6.2 do edital:
6.2 Para a realização de sua matrícula, as candidatas deverão apresentar uma cópia dos seguintes documentos, autenticados ou
acompanhados dos originais, para conferência e carimbo:
a) comprovação da escolaridade exigida, por meio de histórico escolar, certificado, declaração ou atestado de conclusão de
estudos;
b) formulário de matrícula fornecido pela Coordenação de Registros Acadêmicos do Campus ao qual o curso está vinculado,
devidamente preenchido e assinado;
c) cópia de um dos seguintes documentos oficiais de identificação, acompanhado dos originais: Carteira de Identidade (RG),
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Carteira Profissional, Passaporte ou,
no caso de indígenas, documento que comprove o pertencimento a uma aldeia, na forma da declaração disposta no anexo 2,
assinada pelo cacique local, ou autodeclaração, no mesmo anexo;
d) cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF), acompanhada do original, se não constar no documento de identificação;
e) comprovante de residência atual;
f) 1 fotografia 3 x 4.
O Edital 15/2018/Proex/IFRO, que regula este processo seletivo, está disponível no seguinte endereço
eletrônico: https://portal.ifro.edu.br/portal-ifro/459-editais/extensao/6111-edital-15-2018-selecao-de-candidatas-a-estudantespara-os-cursos-do-projeto-empoderamento-da-mulher."
Atenciosamente,
Ariquemes, 14 de março de 2019
Documento assinado eletronicamente por Agna Maria de Souza Coelho, Chefe de Departamento de Extensão, em
14/03/2019, às 15:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0502356 e o código CRC
0C5616C2.
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