DIREÇÃO GERAL DO CAMPUS CAMPOS CENTRO
EDITAL Nº 01, DE 09 DE MARÇO DE 2017
EDITAL DE SELEÇÃO PARA CURSO DE CONVERSAÇÃO EM LÍNGUAS –
CELIFF

A Direção Geral do campus Campos Centro – IF Fluminense, no uso de
suas atribuições, faz saber que, por meio da Diretoria de Educação Básica e
Profissional, estão abertas inscrições, no período de 13 a 15 de março de
2017, para o CURSO DE CONVERSAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA - CELIFF
para os servidores ativos, inativos e alunos concluintes do nível 6 no CELIFF
com matrícula ativa nesse campus, para preenchimento das vagas disponíveis
no presente edital ofertado pelo Centro de Línguas destinado à classificação
dos candidatos ao preenchimento das vagas.
1. APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS
- Atendendo à necessidade de um curso de Conversação em Inglês, semestral,
em que os servidores ativos, inativos e alunos concluintes do nível 6 no
CELIFF do campus Campos Centro do IFF com fluência comprovada na língua
dessem continuidade à prática oral.
- O curso de conversação busca o desenvolvimento da competência
comunicativa por meio de estratégias com ênfase na produção e compreensão
oral da língua inglesa, orientadas a partir de atividades que abrangem as
seguintes habilidades: compreensão oral e escrita, compreensão auditiva,
produção oral e escrita, aplicando as estratégias de comunicação de forma
fluente, além de promover o contato e o aperfeiçoamento na língua,
desenvolvendo a pronúncia, entonação, ritmo e proficiência.
2. DA OFERTA DE VAGAS
O Processo Seletivo de Ingresso ao Curso de Conversação em Inglês do
Centro de Línguas do IFFluminense (CELIFF) para o 1.º semestre de 2017 no
campus Campos Centro, estará aberto aos servidores ativos, inativos e alunos
concluintes do nível 6 no CELIFF desse campus, conforme o seguinte quadro:
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I – campus Campos Centro
Língua

Turma

CCI - 01

Inglês

Dias

Segunda-feira
feira

Horários

e

Nível

Nº de
vagas /
curso

quarta- Das 18h20min Conversação
às 19h50min

15

TOTAL DE VAGAS: 15
Será oferecido o número de 10 (dez) vagas para servidores e 05 (cinco)
para alunos na turma de Inglês.
Na existência de vagas ociosas para qualquer uma das categorias
(alunos/servidores), as vagas poderão ultrapassar o número estabelecido, de
modo a que todas as vagas sejam preenchidas, obedecida, rigorosamente a
ordem de classificação, de acordo com o resultado final do teste oral.
3.

DA INSCRIÇÃO
A inscrição no Processo Seletivo do Curso de Conversação para

ingresso no curso de Inglês do Centro de Línguas do IFFluminense (CELIFF)
para o 1.º semestre de 2017 no campus Campos Centro, implica o
conhecimento e a aceitação tácita por parte do candidato de todas as normas
previstas neste Edital, não sendo aceitas posteriores reclamações sobre
desconhecimento das normas do processo.
3.1 As inscrições deverão ser realizadas, no período de 13 a 15 de março de
2017, no campus Campos Centro, conforme endereço e horários que seguem:
I. campus Campos Centro
Local: Coordenação do Centro de Línguas – Bloco A – sala 236
Dia e horários: 13 de março, das 14h às 20h
Dia e horários: 14 de março das 08h30min às 12h e das 14h às 20h
Dia e horários: 15 de março das 14h às 20h
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Dia e horários: 16 de março das 08h30min às 12h e das 14h às 20h
4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
O processo de seleção para Ingresso ao Curso de Conversação em
Inglês do Centro de Línguas do IFFluminense (CELIFF) para o 1.º semestre de
2017 envolverá um Teste Oral, desenvolvido em etapa única, que ocorrerá nos
dias 23 e 24 de março de 2017, de acordo com o horário selecionado pelo
candidato no momento de inscrição.
- É indispensável ao candidato inscrito a apresentação de um documento
oficial de identificação original com foto, no dia da realização do Teste.
- O Teste de Nivelamento constará de um teste oral e/ou entrevista e só será
válido para o 1.º semestre de 2017 do calendário CELIFF.
- O teste valerá 10,0 (dez), divididos em 5 (cinco) questões, e o conteúdo
explorado nas provas é o que consta do quadro abaixo:
O Teste de Nivelamento envolverá um teste oral e entrevista, a partir do
conteúdo a seguir:
Unidade 1
Tópicos
Gramática
 Verbo be e Simple Present
 Cumprimentos e Apresentações
Tense
pessoais;
 Perguntas com Wh-Questions
 Conversa sobre amigos e
 Yes-No Questions
família;
 Simple Past Tense
 Descrição de rotinas;
 Future Tenses
 Descrição e comparação de
 Continuous Tenses
pessoas, objetos e lugares;
 Modal Verbs
 Descrição de fatos ocorridos;
 Present Perfect Tense
 Planos futuros;
 Conditionals
 Conselhos e Sugestões;
 Comparatives & Superlatives
 Conversa sobre comidas,
lugares e pessoas de outros
 Pronomes
países;
 Conectivos Textuais
 Narração de uma história;
 Fluência e Entonação
 Conversa relacionada à
 Vocabulário em geral
personalidade e comportamento
das pessoas;
 Discussão sobre experiências já
realizadas e outras não
realizadas;
 Discussão sobre experiências
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profissionais e/ou pessoais;
Apresentação de opiniões e
argumentos.

Referência básica:
-

McCARTHY, Michael; McCARTEN, Jeanne; SANDIFORD,
Touchstone 1 to 3. Cambridge University Press, 2014.

Helen.

- O processo de classificação dos candidatos levará em consideração, para
deferimento, o seguinte critério: obtenção de média igual ou superior a 7,0
(sete) no Teste.
- O resultado será divulgado na Coordenação do Centro de Línguas e/ou na
Diretoria de Educação Básica e Profissional, no dia 30 de março de 2017.
- Os critérios para desempate são, respectivamente, maior aproveitamento no
teste oral e maior idade.
- Os candidatos classificados que não forem convocados para matrícula
deverão aguardar reclassificações.
5. DA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO
Serão eliminados do Processo Seletivo para ingresso no Curso de
Conversação do Centro de Línguas do IFFluminense (CELIFF), para o 1.º
semestre de 2017, no campus Campos Centro, os candidatos que deixarem de
comparecer no dia, horário e local estabelecidos para a realização do Teste
Oral.
6. DA MATRÍCULA
Os candidatos selecionados no Teste deverão efetuar matrícula nos dias
05 e 06 de abril de 2017 de acordo com os dias e horários e local que
seguem:
I. campus Campos Centro
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Local: Coordenação do Centro de Línguas – Bloco A – sala 236
Dias e Horários: Dia 05 de abril, das 14h às 20h
Dia 06 de abril, das 08h30min às 12h e das 14h às 20h
A efetivação da matrícula somente será realizada mediante a
apresentação, por parte do inscrito, dos seguintes itens:
I. cópia de documento que comprove a condição de aluno ou de servidor do
campus Campos Centro;
II. cópia de CPF;
III. cópia de RG;
IV. 1 foto 3X4 original e atual.
A falta da apresentação, no ato de matrícula, de qualquer dos itens
mencionados anteriormente implicará a impossibilidade de sua efetivação.
- A convocação do candidato será feita obedecendo rigorosamente à ordem
da classificação, podendo este procedimento se fazer por telefone, por e-mail
ou divulgação pela Internet.
- A 1.ª reclassificação será divulgada na Coordenação do Centro de Línguas
e/ou na Diretoria de Educação Básica e Profissional no dia 10 de abril de
2017 e a matrícula dos candidatos convocados neste período deverá ser
efetuada no dia 11 de abril de 2017, de acordo com o local e horário a seguir:

Local: Coordenação do Centro de Línguas – Bloco A – sala 236
Dia e Horários: Dia 11 de abril, das 14h às 20h;
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7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Considerando a importância da aquisição da apostila, para todas as atividades
desenvolvidas em sala de aula, informamos que o estudante deverá,
obrigatoriamente, apresentá-la durante as aulas.
Durante a realização do curso oferecido pelo CELIFF, o aluno será
avaliado quanto à assiduidade, participação e avaliações vista de maneira
contínua e sistemática realizadas no semestre.
São requisitos para aprovação no curso oferecido pelo CELIFF:
I. frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento).
II. média igual ou superior a 7,0 (sete).
Considera-se aluno desistente aquele que:
I. deixar de frequentar os 15 primeiros dias de aula;
II. deixar de frequentar 20 horas/aula seguidas;
O aluno desistente perderá sua vaga para o semestre seguinte
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CRONOGRAMA
EVENTO

DATA

Inscrições para o Teste
de Nivelamento
Divulgação da relação de
inscritos

LOCAL

13 a 16 de março de Coordenação do Centro de
2017
Línguas – Bloco A – sala 236
20 de março de
2017

Coordenação do Centro de
Línguas e/ou na Diretoria de
Educação Básica e
Profissional

Realização do Teste Oral 23 e 24 de março de
De acordo com o horário
2017
selecionado pelo candidato no
momento de inscrição.
Divulgação do Resultado
do Teste Oral

30 de março de
2017

Matrículas

05 e 06 de abril de
2017

Divulgação da
Reclassificação

10 de abril de 2017

Matrículas da
reclassificação

11 de abril de 2017

Início das aulas

15 de maio de 2017

Coordenação do Centro de
Línguas e/ou na Diretoria de
Educação Básica e
Profissional

No campus Campos Centro

Campos dos Goytacazes, 09 de março de 2017.

Carlos Alberto Fernandes Henriques
Diretor Geral campus Campos Centro
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