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EDITAL INTERNO Nº 09/2018 DE SELEÇÃO INTERNA PARA CURSO DE FRANCÊS PARA 

ALUNOS/AS E SERVIDORES DO IFRJ - NÍVEL BÁSICO (MÓDULOS 1, 2 e 3) 

 

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, IFRJ, no uso de 

suas atribuições legais, torna público o presente Edital contendo as normas referentes ao processo de 

seleção para o Curso de Francês – Nível Básico (Módulos 1, 2 e 3) para a comunidade interna, com 

oferta no primeiro semestre de 2018. 

 

1. Das Orientações Gerais: 

 

1.1. O Curso de Francês – Nível Básico, independente do módulo, é aberto a estudantes regularmente 

matriculados nos diferentes níveis e modalidades de ensino ofertados pelo IFRJ, bem como a 

servidores do quadro, professores substitutos, colaboradores terceirizados e estagiários das diferentes 

unidades. 

 

1.2. O Curso de Francês – Nível Básico (Módulos 1, 2 e 3) será ofertado no período compreendido 

entre junho e agosto de 2018. 

 

1.3. Será ofertada, em caráter de continuidade, uma turma para o Módulo 3  na seguinte unidade, dia e 

horário: 

1.3.1. Reitoria-Centro: terças-feiras, das 14h às 18h. 

 

1.4. Será ofertada, em caráter de continuidade, uma turma para o Módulo 2 na seguinte unidade, dia e 

horário: 

1.4.1. campus Belford Roxo: segundas-feiras, das 09h às 13h. 

 

1.5. Será ofertada uma turma para o Módulo 1 na seguinte unidade, dias e horários: 

1.5.1. campus Duque de Caxias: terças-feiras e quintas-feiras, das 10h às 12h. 

 

1.6. Cada turma possui o seguinte número de vagas: 

1.6.1. Reitoria-Centro (Módulo 3): 14 (quatorze) vagas; 

1.6.2. campus Belford Roxo (Módulo 2): 20 (vinte) vagas; 

1.6.3. campus Duque de Caxias (Módulo 1): 25 (vinte e cinco) vagas. 

 

1.7. Os cursos terão 01 (uma) aula semanal, com duração de 04 (quatro) horas, exceto o campus 

Duque de Caxias, que terá 02 (duas) aulas por semana com duração de 02 (duas) horas cada; 

durante 10 semanas e carga horária total de 48 (quarenta e oito) horas, sendo 8 horas de atividades a 

distância. 
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1.8. Serão reservados 2/3 (dois terços) do total das vagas ofertadas para os estudantes do campus Duque de 

Caxias. 

 

1.9. As aulas terão início nas seguintes datas e horários: 

a) Reitoria-Centro – Módulo 3, dia 05/06/2018, às 14h; 

b) campus Belford Roxo – Módulo 2, dia 04/06/2018, às 09h; 

c) campus Duque de Caxias – Módulo 1, dia 05/06/2018, às 10h. 

 

2. Dos Requisitos: 

2.1. Para candidatura ao Curso de Francês – Nível Básico – Módulo 1, o candidato deverá atender aos 

seguintes requisitos: 

a) possuir Ensino Fundamental completo; 

b) estar regularmente matriculado em curso FIC, técnico, de graduação ou de pós-graduação ofertado 

pelo IFRJ, em qualquer campus ou ser servidor efetivo, professor substituto, colaborador terceirizado ou 

estagiário vinculado ao IFRJ, em qualquer unidade. 

 

2.2. Para candidatura ao Curso de Francês – Nível Básico – Módulo 2, o candidato deverá atender aos 

seguintes requisitos: 

a) possuir Ensino Fundamental completo; 

b) estar regularmente matriculado em curso FIC, técnico, de graduação ou de pós-graduação ofertado 

pelo IFRJ, em qualquer campus ou ser servidor efetivo, professor substituto, colaborador terceirizado ou 

estagiário vinculado ao IFRJ, em qualquer unidade; e, 

c) ter concluído, com êxito, o Módulo 1 do Curso de Francês – Nível Básico, ofertado pelo IFRJ nos anos 

de 2016 a 2018 ou comprovar conclusão de curso básico de Francês, com carga horária mínima de 30 

(trinta) horas, através de certificado emitido por instituição de ensino ou comprovar aprovação em exame 

de proficiência em Francês para ingresso em programas de Pós-Graduação nos últimos 5 (cinco) anos. 

 

2.3. Para candidatura ao Curso de Francês – Nível Básico – Módulo 3, o candidato deverá atender aos 

seguintes requisitos: 

a) possuir Ensino Fundamental completo; 

b) estar regularmente matriculado em curso FIC, técnico, de graduação ou de pós-graduação ofertado pelo 

IFRJ, em qualquer campus ou ser servidor efetivo, professor substituto, colaborador terceirizado ou 

estagiário vinculado ao IFRJ, em qualquer unidade; e, 

c) ter concluído, com êxito, o Módulo 2 do Curso de Francês – Nível Básico, ofertado pelo IFRJ nos anos 

de 2016 a 2018 ou comprovar conclusão de curso básico de Francês, com carga horária mínima de 60 

(sessenta) horas, através de certificado emitido por instituição de ensino ou comprovar aprovação em exame 

de proficiência em Francês para ingresso em programas de Pós-Graduação nos últimos 5 (cinco) anos. 
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3. Das Inscrições: 

3.1. As inscrições serão realizadas através do preenchimento da Ficha de Inscrição em anexo e deverão 

ser entregues no local, data e horário definidos no presente Edital. 

3.2. As inscrições para os cursos ofertados na Reitoria-Centro deverão ser realizadas presencialmente 

nos dias 28 e 29/06/2018, das 09h às 15h, na Rua Buenos Aires, nº 256, 6º andar; 

3.3. As inscrições para o curso ofertado no campus Belford Roxo deverão ser realizadas  

presencialmente nos dias 28 e 29/06/2018, das 09h às 17h, na Avenida Joaquim da Costa Lima s/n - 

São Bernardo (em frente ao 39º Batalhão da Polícia Militar); 

3.4. As inscrições para o curso ofertado no campus Duque de Caxias deverão ser realizadas 

presencialmente nos dias 28 e 29/06/2018, das 10h às 20h, na Avenida República do Paraguai, 120 - 

Vila Sarapui - Duque de Caxias. 

3.5. No caso de candidato servidor efetivo, professor substituto, colaborador terceirizado ou estagiário 

vinculado ao IFRJ, deverá ser entregue no ato da inscrição, declaração assinada pela chefia imediata, 

de que não haverá prejuízo em relação aos seus dias e horários de trabalho. 

 

4. Da Classificação, Admissão, Permanência e Conclusão do Curso: 

 

4.1. Os inscritos serão classificados dentro do número de vagas previstas no presente Edital, 

exclusivamente, por ordem de inscrição. 

4.2. Os alunos que já cursaram o módulo 2 no semestre anterior terão suas vagas garantidas ao 

realizarem suas inscrições presencialmente. 

4.3. Será assegurada aos estudantes e estagiários das unidades, que tenham sido aprovados no Módulo 

1, a participação em seleções para outros  módulos, em caráter de continuidade, desde que sejam 

cumpridos os requisitos citados no Edital vigente. 

4.4. Os resultados serão divulgados, exclusivamente, no site do IFRJ, na data prevista no cronograma. 

4.5. O aluno que não comparecer no primeiro dia de aula, sem justificativa, será automaticamente 

eliminado do curso; a vaga será oferecida ao próximo da lista de espera, que entrará na turma na aula 

seguinte. 

4.6. O aluno que porventura alegar impossibilidade de continuar o curso, não terá vaga garantida para 

reingresso nas ofertas futuras. 

4.7. Somente os alunos que concluírem o curso com êxito poderão se matricular na próxima oferta, 

se houver; 

4.8. Serão conferidos certificados para os alunos que, tendo obtido 75% (setenta e cinco e por cento) 

de presença nas aulas e aproveitamento satisfatório, concluírem o curso com êxito. 
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5. Do Cronograma: 

 

5.1. Reitoria-Centro: 

 

Cronograma Período 

Abertura do Edital 22/05/2018 

Entrega da Ficha de Inscrição 28 e 29/05/2018, das 09h às 15h 

Divulgação da Relação de Selecionados 30/06/2018, a partir das 14h 

Início das aulas  05/06/2018 

 

5.2. campus Belford Roxo: 

 

Cronograma Período 

Abertura do Edital 22/05/2018 

Entrega da Ficha de Inscrição 28 e 29/05/2018, das 09h às 17h 

Divulgação da Relação de Selecionados 30/06/2018, a partir das 14h 

Início das aulas 04/06/2018 

 

5.3. campus Duque de Caxias: 

 

Cronograma Período 

Abertura do Edital 22/05/2018 

Entrega da Ficha de Inscrição 28 e 29/05/2018, das 10h às 20h 

Divulgação da Relação de Selecionados 30/06/2018, a partir das 14h 

Início das aulas 05/06/2018 

 

6. Das Disposições Finais: 

 

6.1. Em caso de vagas remanescentes, esgotado o cadastro reserva, serão abertas vagas para a 

comunidade externa, através de Edital específico. 

6.2. As dúvidas e os casos omissos serão dirimidos pela Assessoria de Relações Internacionais. 

 

 

 

Rio de Janeiro, 22 de maio de 2018. 

 

 

 

Rafael Barreto Almada 

Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) 
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ANEXO 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

1 – DADOS PESSOAIS 

 
NOME COMPLETO 

 

GÊNERO 
 

DATA DE NASCIMENTO 
 

TELEFONE RESIDENCIAL TELEFONE CELULAR 
 

RG ÓRGÃO EXPEDIDOR DATA DE EMISSÃO CPF 
 

ENDEREÇO – INCLUIR COMPLEMENTO, CIDADE, ESTADO E CEP 
 

E-MAIL 

 

2 – DADOS DO ESTUDANTE/ SERVIDOR 

 
MATRÍCULA 

 
CAMPUS 

 
CURSO (NO CASO DO ESTUDANTE) 

 
 
 
 

 
 

ASSINATURA DO CANDIDATO 

 
 

LOCAL E DATA 

 


