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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

CÂMPUS SÃO PAULO 
 
 

EDITAL Nº SPO.065 DE 15 DE JULHO DE 2022 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS DE CURSOS DE 
EXTENSÃO 

 
A Diretoria-Geral do Câmpus São Paulo 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, torna público que estão abertas as inscrições para os cursos de extensão, conforme 
instruções do presente edital.  

 
 

1. DOS CURSOS, NÚMERO DE VAGAS, PRÉ-REQUISITOS E DURAÇÃO 
1.1. Os cursos oferecidos, bem como o número de vagas, período de realização, pré-
requisitos, carga-horária e período de inscrições, estão descritos no ANEXO I do presente edital. 
1.2. As vagas dos cursos oferecidos serão distribuídas conforme determinações abaixo: 
1.2. 1. Cinco por cento (5%) das vagas são reservadas a candidatos(as) com deficiência. 
1.2.2. Vinte e cinco por cento (25%) das vagas são reservadas a candidatos(as) pretos(as), 
pardos(as) e indígenas. 
1.2.3. Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos(as) pretos(as), pardos(as), indígenas 
aqueles que se autodeclararem pretos(as), pardos(as) e indígenas no ato da inscrição, conforme 
o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE. 
1.2.4. Caso não haja o preenchimento de pelo menos setenta por cento (70%) das vagas 
previstas para cada curso, o Câmpus São Paulo do IFSP se reserva o direito de decidir sobre a 
sua oferta. 

 
2. DA INSCRIÇÃO/MATRÍCULA 
2.1. Poderão se inscrever/matricular no processo seletivo os(as) candidatos(as) que se 
adequarem aos pré-requisitos estabelecidos no ANEXO I deste edital. 
2.2. Não haverá cobrança de taxa de inscrição/matrícula. 
2.3. As inscrições serão realizadas por meio do LINK disponível para cada curso, no ANEXO I. 
2.4. Os documentos exigidos são: 
I. Cópia da carteira de identidade (frente e verso) ou carteira de habilitação; 
II. Cópia do CPF (caso o número não esteja na cópia do documento anterior); 
III. Cópia do comprovante de escolaridade (exemplos de documentos que poderão ser 
apresentados: atestado de matrícula, certificado, diploma ou histórico escolar); 
IV. Cópia do Laudo médico no caso de candidato(a) que queira concorrer à vaga específica.  
2.5. Os documentos deverão ser digitalizados e inseridos no formulário de inscrição/matrícula. 
2.6. Documentos ilegíveis ou sem identificação não serão aceitos. 
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2.7. A não apresentação no formulário on-line de quaisquer dos documentos exigidos levará à 
perda da vaga e ao não aceite da matrícula. 
2.8. Os(as) candidatos(as) com deficiência deverão, obrigatoriamente, comprovar sua condição 
mediante a apresentação de laudo médico, emitido por profissional da área. 
2.9. Não será possível correção ou submissão de novos documentos após o preenchimento e 
envio do formulário de inscrição. 
2.10. Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições/matrículas que não obedeçam às 
determinações contidas neste edital. 
 
3. DA SELEÇÃO 
3.1. A seleção dos(as) candidatos(as) ocorrerá por Ordem de Inscrição que classificará, 
automaticamente, os(as) primeiros(as) inscritos(as)/matriculados(as) que atenderem aos pré-
requisitos estabelecidos no ANEXO I. 
3.2. A seleção dos(as) candidatos(as) obedecerá à divisão de vagas no que se refere aos 
quesitos “Ampla concorrência” e “Reserva de vagas”, conforme definido no item 1.2.  
3.3. No caso da falta de candidatos(as) para ocupar uma vaga reservada, serão convocados(as) 
os(as) candidatos(as) classificados(as) dentro do número de vagas para ampla concorrência. 
3.4. A lista de classificação será publicada no endereço eletrônico: https://spo.ifsp.edu.br/, 
conforme data estabelecida no ANEXO I. 
3.5. Os(as) alunos(as) classificados(as) dentro do número de vagas estabelecido pelo edital 
estarão automaticamente matriculados(as) no curso.  
 
4. DA CERTIFICAÇÃO 
4.1. Somente terá direito ao certificado o(a) aluno(a) que obtiver o mínimo de 75% de 
frequência nas aulas presenciais e aproveitamento suficiente, com nota mínima de 6,0 (seis), 
conforme critérios de avaliação definidos no Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 

 
5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
5.1. O(a) candidato(a) inscrito(a) assume a aceitação total das normas constantes neste edital. 
5.2 A Coordenadoria de Extensão não se responsabiliza por eventuais erros no preenchimento 
ou envio do formulário.  
5.3. Caberá à Coordenadoria de Extensão do Câmpus São Paulo do IFSP a responsabilidade de 
zelar pela lisura do processo seletivo, bem como a divulgação dos resultados. 
5.4. Em caso de dúvidas ou solicitação de informações adicionais, envie e-mail para: 
cex.spo@ifsp.edu.br. 
5.5. Os casos omissos, não previstos neste edital, serão julgados pela Coordenadoria de 
Extensão do Câmpus São Paulo do IFSP. 

 
 

São Paulo, 15 de julho de 2022. 

 

CARMEN MONTEIRO FERNANDES 
DIRETORA GERAL EM EXERCÍCIO 

CÂMPUS SÃO PAULO 
 
 

mailto:cex.spo@ifsp.edu.br
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ANEXO I 

Curso Objetivos Vagas 
Ampla 
Concor 
rência 

Reserva de Vagas Modalidade/ 
Carga horária/ 
Período de 
realização 
Dias/Horários 

Público-Alvo 
Pré-requisitos 

Período de 
Inscrições 

Pretos,  
pardos e 
indígenas 

Deficien
tes 

 
Espanhol 
Intermediário I 
T1/2022 

a) Introduzir os(as) estudantes nos estudos 
sistemáticos, de nível intermediário, da língua 
espanhola, com ênfase na compreensão e 
produções orais e escritas.  
 
Verifique o conteúdo programático do curso no 
ANEXO II. 

 
18 

 
 
 

 
6 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso presencial 
 

36 horas 
 

De 12/08/22 a 
16/12/22, com 
aulas às sextas-

feiras, das 
13h15min às 

15h15min 
 

- Idade mínima de 15 anos. 
 
- Ensino Fundamental Completo.  
 
- Atenção aos pré-requisitos 
estabelecidos para realizar o curso (o 
que você já precisa saber): a língua 
espanhola no mundo, sons do espanhol, 
alfabeto, nacionalidades, pronomes 
pessoais, verbos no presente do 
indicativo (regulares e irregulares), 
saudações e despedidas (tratamento 
formal e informal), apresentações , 
artigos e contrações, dias da semana, 
meses, números de 0 a 100, conceito de 
América Latina/latino-americano,  
"voseo", dados pessoais (como informar 
e perguntar sobre dados pessoais 
utilizando verbos no presente do 
indicativo - nome, idade, nacionalidade, 
estado civil, domicílio e profissão), 
hora/horário, verbos e vocabulário 
relacionado à rotina, "Pretérito 
Imperfecto", "Pretérito Perfecto 
Compuesto". 
 

. 

 
Inscrições: 
De 19/07/22 (às 
8h) a 04/08/22 (às 
18h) 
 
Lista de 
Classificação:   
08/08/22 
 
Início do Curso: 
12/08/222 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total de Vagas:25 

 

LINK PARA INSCRIÇÃO NO CURSO ESPANHOL INTERMEDIÁRIO I (turma de sexta-feira): https://forms.gle/HiMhWTGCaZZdX4my7  
 

https://forms.gle/HiMhWTGCaZZdX4my7
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Curso Objetivos Vagas 
Ampla 
Concor 
rência 

Reserva de Vagas Período de 
realização 
Dias/Horários 

Público-Alvo 
Pré-requisitos 

Período de 
Inscrições 

Pretos,  
pardos e 
indígenas 

Deficien
tes 

 
Comunicação em 
Língua Espanhola 
Intermediário I 
T1/2022 

a) A partir do trabalho com a perspectiva dos 
gêneros textuais, proporcionar aos(as) alunos(as) a 
continuação dos estudos na Língua Espanhola de 
modo a habilitá-los para que a utilizem em 
contextos particulares e profissionais mais 
complexos. 
b) Ampliar a perspectiva cultural dos(as) alunos(as) 
a proporcionar-lhes o contato com aspectos 
diversos dos povos que utilizam a Língua Espanhola 
como idioma materno. 
 
 
 
Verifique o conteúdo programático do curso no 
ANEXO II. 
 

 
18 

 
6 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso presencial 
 

32 horas 
 

De 16/08/22 a 
06/12/22, com 
aulas às terças-

feiras, das 8h30min 
às 10h30min 

 
 

- Idade mínima de 15 anos. 
 
- Ensino Fundamental Completo.  
 
- Atenção aos pré-requisitos 
estabelecidos para realizar o curso (o que 
você já precisa saber): 
Presente do indicativo (regulares e 
irregulares); 
"Pretérito imperfecto/ Pretérito Perfecto 
Compuesto/ Pretérito Indefinido; 
Verbo "gustar";  
Uso de "muy/mucho"; 
Gênero textual: biografias, relatos de 
viagens;  
"Futuro Imperfecto/ Perífrasis de Futuro". 

 

 
Inscrições: 
De 19/07/22 (às 
8h) a 04/08/22 
(às 18h) 
 
Lista de 
Classificação:   
08/08/22 
 
Início do Curso: 
16/08/222 
 
 
 
 
 
 

Total de vagas: 25 

  

LINK PARA INSCRIÇÃO NO CURSO “COMUNICAÇÃO EM LÍNGUA ESPANHOLA – INTERMEDIÁRIO I” (turma de terça-feira): 
https://forms.gle/8GXb5LqEUbvndJZF8  

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/8GXb5LqEUbvndJZF8
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Curso Objetivos Vagas 
Ampla 

Concor 
rência 

Reserva de Vagas Período de 

realização 
Dias/Horários 

Público-Alvo 
Pré-requisitos 

Período de 

Inscrições 
Pretos,  

pardos e 
indígenas 

Deficien
tes 

 
Comunicação em 
Língua Espanhola   
Intermediário I 
T2/2022 

 
a) A partir do trabalho com a perspectiva dos 
gêneros textuais, proporcionar aos(as) alunos(as) a 
continuação dos estudos na Língua Espanhola de 
modo a habilitá-los para que a utilizem em 
contextos particulares e profissionais mais 
complexos. 
b) Ampliar a perspectiva cultural dos(as) alunos(as) 
a proporcionar-lhes o contato com aspectos 
diversos dos povos que utilizam a Língua espanhola 
como idioma materno. 
 
 
 
Verifique o conteúdo programático do curso no 
ANEXO II. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
18 

 
6 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso presencial 
 

32 horas 
 

De 10/08/22 a 
14/12/22, com 

aulas às quartas-
feiras, das 

14h45min às 
16h45min 

- Idade mínima de 15 anos. 
 
- Ensino Fundamental Completo.  
 
- Atenção aos pré-requisitos estabelecidos 
para realizar o curso (o que você já precisa 
saber): 
Presente do indicativo (regulares e 
irregulares); 
"Pretérito imperfecto/ Pretérito Perfecto 
Compuesto/ Pretérito Indefinido; 
Verbo "gustar";  
Uso de "muy/mucho"; 
Gênero textual: biografias, relatos de 
viagens;  
"Futuro Imperfecto/ Perífrasis de Futuro". 

 
Inscrições: 
De 19/07/22 (às 
8h) a 04/08/22 
(às 18h) 
 
Lista de 
Classificação: 
08/08/22 
 
Início do Curso: 
10/08/222 
 

 
 
 

Total de vagas: 25 

  

LINK PARA INSCRIÇÃO NO CURSO “COMUNICAÇÃO EM LÍNGUA ESPANHOLA – INTERMEDIÁRIO I” (turma de quarta-feira): 
https://forms.gle/bMsaAJmAJ6bzXr2F9  

  

https://forms.gle/bMsaAJmAJ6bzXr2F9
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ANEXO II 

 

Espanhol Intermediário I 
 

Conteúdo Programático: 
Memória, sujeito e identidade 
a) Tópicos a serem discutidos: identidade; memória social; histórias de vida; o sujeito na história. 
b) Elementos de gramática: tempos do pretérito (pretérito perfecto simple/indefinido, pretérito perfecto compuesto, pretérito imperfecto); uso de ’uno’ e ’la gente’ para indeterminar o sujeito; 
uso dos pronomes complementos; o 'Iaísmo“, uso do advérbio ’desde’ para referir-se a tempo e lugar e dos advérbios de precisão. 
c) Gênero discursivo: Entrevista 
d) Elementos de fonética/fonologia: /p/ e /b/ 
 
Escola e conhecimento  
a) Tópicos a serem discutidos: os diferentes tipos de escola; os diferentes tipos de conhecimento; experiências escolares no mundo hispânico; diferentes modos de ensinar e aprender. 
b) Elementos de gramática: o sujeito em espanhol; o sujeito pré-verbal e pos-verbal; orações temporais e orações finais. 
c) Gênero discursivo: microrrelatos. 
d) Elementos de fonética/fonologia: fonemas /d/ e /t/ 
 
O mundo globalizado  
a) Tópicos a serem discutidos: viver num mundo globalizado; a produção de riquezas e também de periferias; modos de vida, meios de transporte; ambientes periféricos no mundo hispânico. 
b) Elementos de gramática: pretérito perfecto simple y compuesto; pretérito pluscuamperfecto; orações causais; o pronomes relativos neutros; elementos de coesao 1 (coesao referencial) 
c) Gênero discursivo: resumo 
d) Elementos de fonética/fonologia: fonemas /X/, /g/ 
 
Cidades Latino-americanas  
a) Tópicos a serem discutidos: história/memória das/nas cidades latino-americanas; configurações geoespaciais e sociais; reIações entre o público e o privado. 
b) Elementos de gramática: preposições (a, de, desde, en, hacia, hasta, por, para); orações relativas; elementos de coesão.  
c) Gênero discursivo: panfleto 
d) Elementos de fonética/fonologia: (español rioplatense).  
 
 
Corpos  
a) Tópicos a serem discutidos: sexualidade; sexismo; ditadura do corpo e da beleza; aIimentação e saúde.  
b) Elementos de gramática: conectores discursivos; uso do condicional para dar conselhos; os advérbios; comparativos e superlativos. 
c) Gênero discursivo: questionário (quiz) 
d) Elementos de fonética/fonologia: fonemas /a/, /e/, /i/, /o/, /u/. 
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Comunicação em Língua Espanhola - Intermediário I 
 
Conteúdo Programático: 
 
Conteúdos gramaticais: 
Tempos do indicativo (Futuro do Indicativo e Pluscuamperfecto de Indicativo); 
 Tempos do Subjuntivo; 
Imperativo afirmativo e negativo; 
Organizadores textuais de acordo com suas funções comunicativas. 
 
Conteúdos lexicais 
Meios de transporte; 
Estrutura empresarial; 
Viagem profissional. 
 
Funções comunicativas: 
Apresentar-se profissionalmente, descrevendo suas habilidades e detalhes relativos a sua formação profissional; 
Formular , aceitar e recusar proposta de trabalho;  
Participar de negociação profissional; 
Participar de uma entrevista de emprego; 
Registrar-se em um hotel e pedir e dar informações relativas a deslocamento em um país estrangeiro. 


