MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ CAMPUS CAUCAIA

EDITAL N.º 06/2018

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA INGRESSO NOS
CURSOS DE EXTENSÃO DO IFCE CAMPUS CAUCAIA
O Instituto Federal do Ceará – IFCE campus Caucaia, no uso de suas atribuições legais
e de acordo com as disposições da legislação pertinente, faz saber, pelo presente Edital,
que estarão abertas no período de 02/07/2018 a 18/07/2018, as inscrições para o
Processo Seletivo Simplificado nos Cursos de Extensão: Espanhol Básico e Espanhol
Intermediário.
1. DAS FINALIDADES
1.1. A presente Chamada Pública tem por finalidade à oferta de vagas para os cursos de
extensão na modalidade presencial.
1.2. São objetivos específicos do curso:
1.2.1 Espanhol básico:
a) Introduzir os estudos gramaticais de língua espanhola a nível básico;
b) Desenvolver as quatro habilidades (falar, escutar, ler, ouvir) a nível básico.
1.2.2 Espanhol intermediário:
a) Introduzir os estudos gramaticais de língua espanhola a nível intermediário;
b) Desenvolver as quatro habilidades (falar, escutar, ler, ouvir) a nível intermediário.
2. DA OFERTA DAS VAGAS
2.1. Serão ofertadas o total de 40 vagas, estando distribuídas da seguinte forma:
2.1.1. Espanhol básico.
Turma única: 20 vagas
Número de vagas para a comunidade interna: 10
Número de vagas para a comunidade externa: 10
Dias: segundas-feiras e terças-feiras
Horário: 15h30min às 17h00min

2.1.2. Espanhol intermediário.
Turma única: 20 vagas
Número de vagas para a comunidade interna: 10
Número de vagas para a comunidade externa: 10
Dias: sextas-feiras
Horário: 13h00min às 16h00min
2.2. As vagas ociosas poderão ser remanejadas entre os diferentes públicos.
3. DO PÚBLICO-ALVO
3.1. Poderão candidatar-se para as vagas constantes no presente Edital:
a) Espanhol básico: alunos e servidores do IFCE campus Caucaia e comunidade

da Caucaia.
b) Espanhol intermediário: alunos e servidores do IFCE campus Caucaia e

comunidade da Caucaia.

4. DAS INSCRIÇÕES E PRAZOS
4.1. Cada candidato deverá efetivar sua inscrição através da entrega do formulário de
inscrição (Anexo I) devidamente preenchido, no período de 02/07/2018 a 18/07/2018,
juntamente com a documentação comprobatória, no seguinte endereço: Rua Francisco
da Rocha Martins, S/N, Bairro Pabussu, Caucaia-CE.
4.2. A documentação necessária para a inscrição deverá ser apresentada no ato da sua
efetivação, sem prorrogação, em original e fotocópia que ficará retida no IFCE campus
Caucaia.
4.2.1. São documentos exigidos para efetivação da matrícula :






Documento de identificação com foto (fotocópia);
CPF (fotocópia);
Uma foto 3x4;
Comprovante de endereço com CEP (fotocópia);
Comprovante de escolaridade:
Para o curso de Espanhol Básico: declaração escolar ou fotocópia do
certificado de conclusão do ensino médio para o nível básico;
Para o curso de Espanhol Intermediário: fotocópia do certificado de
conclusão do Curso de Espanhol Nível Básico ou realização do teste de
nível.

4.2.2. A comunidade interna está dispensada de apresentar a documentação acima,
bastando preencher a ficha de inscrição com seu SIAPE e para alunos do IFCE Campus
Caucaia anexar declaração de matrícula atualizada.

4.3. A inscrição implica, automaticamente, o conhecimento e a tácita aceitação das
condições estabelecidas pelo IFCE campus Caucaia nesta Chamada Pública, das quais o
candidato ou seu representante legal não poderão, em hipótese alguma, alegar
desconhecimento.
4.4. O candidato menor de idade deverá estar acompanhado de seu responsável.
4.5. Estando o candidato impedido de comparecer para efetuar sua inscrição, o mesmo
poderá enviar um representante legal, munido dos documentos originais do candidato.
4.6. São de inteira responsabilidade dos candidatos as informações prestadas no ato da
inscrição e serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não obedeçam às
determinações contidas nesta Chamada Pública.
4.7. O IFCE campus Caucaia não se responsabilizará por solicitação de inscrição não
efetivada por motivos alheios à sua responsabilidade.
4.8. Informações adicionais poderão ser obtidas
https://ifce.edu.br/caucaia/menu/documentos-do-campus
3387.1450.

pelo endereço eletrônico:
ou pelo telefone (85)

5. DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
A seleção consiste na classificação de candidatos à matrícula no Curso proposto e se
dará da seguinte forma:
5.1. O critério utilizado na seleção dos candidatos será na ordem de classificação do
resultado da prova, limitado ao número de vagas ofertadas para o curso.
a) Para o curso de Espanhol Básico será realizada uma prova escrita (conteúdo
programático no anexo III) contendo 20 questões de múltipla escolha que será
aplicada dia 23 de julho de 2018 às 14h no endereço do IFCE campus Caucaia;
b) Para o curso de Espanhol Intermediário serão realizadas duas provas de nível:
uma prova escrita (conteúdo programático no anexo III) contendo 20 questões
de múltipla escolha que será aplicada dia 24 de julho de 2018 às 13h e uma
prova oral que será aplicada no mesmo dia às 15h30min, ambas no endereço do
IFCE campus Caucaia.
5.2. Caso as vagas não sejam preenchidas ou exista desistência no primeiro encontro, o
IFCE campus Caucaia convocará os classificáveis, por intermédio de e-mail e
publicação no site do campus https://ifce.edu.br/caucaia/menu/documentos-do-campus,
seguindo rigorosamente a ordem de classificação, considerando a distribuição das vagas
definida no item 2.2.
5.3. A lista com os nomes dos candidatos selecionados será divulgada a partir do dia 02
de agosto de 2018 no site do campus https://ifce.edu.br/caucaia/menu/documentos-do-

campus.
5.4. Em qualquer etapa da seleção, em caso de dúvida, os candidatos deverão se dirigir à
Coordenação de Pesquisa e Extensão.

6. DAS MATRÍCULAS
6.1. Serão automaticamente matriculados os candidatos melhores classificados dentro
do limite das vagas e que tiveram suas inscrições deferidas no processo seletivo.
6.2. Os candidatos com inscrições deferidas, além das vagas disponíveis no presente
edital, integrarão uma lista de espera cujos nomes, na ordem de classificação, serão
convocados caso haja disponibilidade de vagas.
6.3. O aluno matriculado terá sua matrícula cancelada se deixar de comparecer, sem
justificativa aceita pela Coordenação do Curso, ao primeiro dia de aula e sua vaga
será preenchida pelo primeiro candidato da lista de espera.
7. DO INÍCIO E DURAÇÃO DO CURSO
7.1. Os cursos de Espanhol Básico e Espanhol Intermediário possuem, cada um, a
carga horária de 120 horas. O local de realização das aulas e a duração estimada do
curso obedecerá a seguinte previsão:
a) Espanhol Básico: Início em 30/07/2018 e término previsto para junho/2019. Local
de realização: IFCE campus Caucaia.
b) Espanhol Intermediário: Início em 03/08/2018 e término previsto para junho/2019.
Local de realização: IFCE campus Caucaia.
8. DOS INFORMES GERAIS DO CURSO
8.1. O curso é gratuito, tendo como único investimento por parte do aluno o livro
didático, que será utilizado durante todo o curso (um ano), sendo de responsabilidade do
aluno o deslocamento até o local das aulas.
8.2. Durante os cursos, será ministrado o seguinte Conteúdo Programático:
a) Conteúdo Programático do curso Espanhol Básico:
DISCIPLINA: ESPANHOL A1
PROGRAMA

1. Alfabeto 2. Fonemas del español 3. Los pronombres personales sujeto 4. Los adjetivos de
nacionalidad 5. Las profesiones 6. Los colores 7. Saludos y despedidas 8. Verbos regulares e
irregulares en presente de indicativo 9. Estilo formal e informal: tú o usted 10. Adjetivos para
describir personas y cosas 11. Artículos determinados e indeterminados y las contracciones
12. Preposiciones en, de, a 13. La forma verbal hay 14. Presente del verbo estar: saludar y
localizar. 15. Los números 16. La familia 17. Plural de los nombres 18. Preposiciones que

expresan localización 19. Adjetivos posesivos 20. Demostrativos 21. La hora 22. Los días de
la semana y los meses del año 23. Muy y mucho 24. Presente de los verbos reflexivos
regulares e irregulares 25. La ropa 26. Objetos de higiene diaria 27. Preposiciones que indican
tiempo 28. Adverbios, expresiones y locuciones para expresar la frecuencia.
DISCIPLINA: ESPANHOL A2
PROGRAMA

1. Los verbos de objeto indirecto (gustar, encantar, molestar, interesar, apetecer, pasar y doler)
2. Adverbios de tiempo, de cantidad y de modo 3. Expresar gustos y aficiones y manifestar
convergencia y divergencia (también y tampoco) 4. Los deportes 5. Verbos + infinitivo (poder,
querer, gustar, molestar, apetecer, encantar y preferir) 6. La perífrasis de obligación: tener
que/hay que + infinitivo 7. Ir a + infinitivo 8. La comparación 9. Los alimentos 10. Tipos de
vivienda y partes de la casa 11. El cuerpo humano. 12. El pretérito perfecto 13. Participios
regulares e irregulares 14. Los adjetivos y pronombres indefinidos 15. Los pronombres de
objeto directo (lo/la/los/las) 16. Las preposiciones: a, de, en, por, para, con y sin 17. Usos de
ser y estar 18. Apócope del adjetivo 19. Adjetivos del carácter 20. Estar + gerundio y
gerundios regulares e irregulares 21. Vocabulario de la mesa 22. Pretérito indefinido: verbos
regulares 23. Pretérito indefinido: verbos irregulares (dar, ser, ir dormir y morir) 24. Los
posesivos.

b) Conteúdo Programático do curso Espanhol Intermediário:
DISCIPLINA: ESPANHOL B1
PROGRAMA

Tiempos verbales
Usos de los pasados: pretérito perfecto, imperfecto, indefinido y pluscuamperfecto de
indicativo.
Parecerse a alguien
Se me da bien/mal
Perífrasis de probabilidad: - deber (de) / tener que + infinitivo
Verbos con preposición (alegrarse de, estar harto de...)
Verbos que expresan cambio de ánimo (ponerse nervioso, dar miedo, enfadarse..)
Presente de subjuntivo para la expresión de deseos
Usos de ser
Ser + adjetivos de personalidad (cualidades y defectos)
Marcadores temporales
Comienzo y duración de una acción (hace , desde hace, desde que)
Acciones que sucedieron una sola vez (un día, una vez, aquel día ...)
Acciones que sucedieron con cierta frecuencia (normalmente, muchos días, a veces...)
Expresar un proyecto en el futuro (dentro de...)
Conectores discursivos
Cuando, luego, después, entonces
Porque y como
Preposiciones
Para narrar hechos del pasado (a + artículo determinado + cantidad de tiempo + de +
infintivo)
Cuantificadores

Demasiado, muy, bastante, más bien, algo, (un) poco, nada
Frases exclamativas
Qué + sustantivo
Cuánto/Cómo+ verbo
Ojalá (que)
Construcciones oracionales
Comparaciones: superlativo relativo
DISCIPLINA: ESPANHOL B2
Código:
Carga Horária:60h
Número de Créditos:

3

Código pré-requisito:

Espanhol A1

Semestre: ESPANHOL
B1
Nível: Intermediário
EMENTA
Compreensão e produção escrita e oral em nível básico (B2) de língua espanhola.

OBJETIVO
 Desenvolver habilidades discursivas intermediarias em língua espanhola.
 Exercitar os estudos gramaticais de língua espanhola a nível básico.
 Desenvolver as quatro habilidades (falar, escutar, ler, ouvir) a nível básico.

PROGRAMA

CONTENIDO FUNCIONAL.
Pedir, dar consejos y reaccionar
Transmitir lo dicho por otros
Expresar opiniones (acuerdo o desacuerdo) y argumentar
Proponer y reaccionar: mostrarse a favor o en contra
Describir la vida en un lugar
Expresar ventajas e inconvenientes
Narrar sucesos y anécdotas en el pasado
Especificar la frecuencia y la duración de una acción pasada.
Expresar acciones simultáneas.
Expresar una acción inminente, no realizada
Concertar citas y ceder la elección al interlocutor
Poner condiciones para realizar algo
Describir y valorar un espectáculo
Describir y opinar sobre costumbres y comportamientos sociales
Expresar juicios de valor
Expresar gustos y expresar sorpresa ante costumbres de otras culturas
CONTENIDO GRAMATICAL
Tiempos verbales
Repaso de los tiempos pasados de indicativo
Ir a + infinitivo
Perífrasis de gerundio: seguir/continuar + gerundio
Dejar de+ infinitivo
Imperativo afirmativo y negativo + pronombres enclíticos.
Usos del condicional simple (Yo, en tu lugar/ Yo que tú + condicional simple. ¿Serías tan
amable de/ Puedes decir(le) que...)
Usos del presente del subjuntivo: lo que + subjuntivo (quieras, apetezca); (preposición )+ art.
determinado + que + presente subjuntivo/Estar a favor/en contra+sustantivo,
infinitivo+que+subjuntivo)
Usos de ser y estar
Ser / estar + adjetivo (bueno, horrible...)/ adverbio (bien/mal)
Ser de buena educación/estar mal visto + infinitivo)/ser lógico/natural
Marcadores temporales
Adverbios y expresiones de tiempo
Mientras
Conectores discursivos
Argumentativos: pero; sin embargo; además; entonces
Construcciones oracionales
Como/cuando/adonde + presente de subjuntivo
Introducción al estilo indirecto
Construcciones con verbos de opinión, en oraciones afirmativas y negativas
Como/cuando/ donde + pres. subjuntivo
Construcciones de relativo con el pronombre neutro “lo” para comentar y discutir
información: lo (de) que + verbo; lo de + sustantivo
Comparaciones: lo que más/menos; superlativos.
Construcciones impersonales: la gente; se/uno + 3ª pers. Singl.; Usos de los pron. tú y ellos
con valor generalizador.
Construcciones condicionales: con tal de que + presente subjuntivo...
Me gusta/me encanta/me sorprende/me llama la atención...

8.3. Para o recebimento do Certificado de participação no curso serão exigidos o
percentual mínimo de frequência de 75% (setenta e cinco por cento) do total de aulas
dadas e, nas avaliações, o percentual mínimo 60% de aproveitamento.
9. DO CALENDÁRIO
9.1. As atividades relacionadas a este edital deverão ser realizadas nos prazos
estabelecidos na Tabela 1.
Tabela 1 - Cronograma de atividades
Atividades

Datas

Publicação do edital

29/06/2018

Período de inscrição

02/07/2018 a 18/07/2018

Divulgação das inscrições deferidas

20/07/2018

Prova escrita – Espanhol Básico

23/07/2018 às 14h

Prova escrita – Espanhol Intermediário

24/07/2018 às 13h

Prova oral – Espanhol Intermediário

24/07/2018 às 15h30min

Divulgação dos candidatos classificados

27/07/2018

Início das aulas – Espanhol
Intermediário

03/08/2018

Início das aulas – Espanhol Básico

30/07/2018

Previsão de término das aulas –
Espanhol Básico e Espanhol
Intermediário

Junho/2019

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. Ao IFCE campus Caucaia reserva-se o direito de não ofertar o curso caso não
tenha atingido o número mínimo de vagas.
10.2. Em situações excepcionais, devidamente justificadas pela Coordenação do Curso,
e aprovadas pela Direção Geral do IFCE campus Caucaia, poderá ser antecipado ou
prorrogado o prazo da sua realização, desde que não haja prejuízos à política de
extensão do IFCE campus Caucaia.
10.3. Os casos omissos, não previstos nesta Chamada Pública, serão julgados pela

Coordenação de Pesquisa e Extensão, para o qual só cabem recursos a suas decisões
junto à Direção Geral do IFCE campus Caucaia.
10.4. Este Edital entrará em vigor na data da sua publicação.

Caucaia, 29 de junho de 2018.

_________________________________________________
Coordenador de Pesquisa e Extensão
IFCE campus Caucaia

___________________________________________________
Diretor Geral
IFCE campus Caucaia

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ CAMPUS CAUCAIA

ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO
DE ESPANHOL BÁSICO
OBSERVAÇÃO: PREENCHA TODOS OS CAMPOS COM LETRA DE FORMA!

NOME DO CANDIDATO:

DATA DE NASCIMENTO:

N° DA INSCRIÇÃO:

N° DA IDENTIDADE:

ÓRGÃO EXPEDIDOR:

N° do CPF:

NO

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

SEXO:

TELEFONE CELULAR:

E-MAIL:

COMPLEMENTO:

CEP:

TELEFONE RESIDENCIAL:

PROFISSÃO:

TELEFONE COMERCIAL:

NATURALIDADE

LOCAL, ______________ de___________________ __________________ de 2018.

________________________________________________________________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDITAL N° 06/2018
Curso __________________________________________

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
NOME DO CANDIDATO:

N° DA INSCRIÇÃO:

CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA
Deverá ser realizada, impreterivelmente,
no primeiro dia de aula.
Início das aulas: 31/07/2018
EM CASO DE DESISTÊNCIA DE VAGA,
FAVOR CONTATAR ATRAVÉS DE E-MAIL
cpe.caucaia@gmail.com

DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE:

Caucaia/CE, ______ de __________________ de 2018.

___________________________________________________
ASSINATURA DO SERVIDOR

___________________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ CAMPUS CAUCAIA

ANEXO II – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO
DE ESPANHOL INTERMEDIÁRIO
OBSERVAÇÃO: PREENCHA TODOS OS CAMPOS COM LETRA DE FORMA!

NOME DO CANDIDATO:

DATA DE NASCIMENTO:

N° DA INSCRIÇÃO:

N° DA IDENTIDADE:

ÓRGÃO EXPEDIDOR:

N° do CPF:

NO

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

SEXO:

TELEFONE CELULAR:

E-MAIL:

COMPLEMENTO:

CEP:

TELEFONE RESIDENCIAL:

PROFISSÃO:

TELEFONE COMERCIAL:

NATURALIDADE

LOCAL, ______________ de___________________ __________________ de 2018.

________________________________________________________________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDITAL N° 06/2018
Curso __________________________________________

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
NOME DO CANDIDATO:

N° DA INSCRIÇÃO:

CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA
Deverá ser realizada, impreterivelmente,
no primeiro dia de aula.
Início das aulas: 03/08/2018
EM CASO DE DESISTÊNCIA DE VAGA,
FAVOR CONTATAR ATRAVÉS DE E-MAIL
cpe.caucaia@gmail.com

DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE:

Caucaia/CE, ______ de __________________ de 2018.

___________________________________________________
ASSINATURA DO SERVIDOR

___________________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO

ANEXO III – CONTEÚDO PRGRAMÁTICO DAS PROVAS
Espanhol Básico
01. Estrutura das palavras: 1.1. Radical; 1.2. Vogal temática; 1.3. Tema; 1.4.
Desinências; 1.5. Afixos. 02. Classe de palavras: 2.1. Substantivos; 2.1.1. Conceituação:
o substantivo como sintágma nominal; 2.2. Artigo; 2.2.1. Conceituação: o artigo como
determinante do nome; 2.2.2. Artigo definido; 2.2.3. Artigo indefinido; 2.3. Adjetivo;
2.3.1. Conceituação: o adjetivo como modificador nominal; 2.3.2. Locução adjetiva;
2.4. Pronomes; 2.4.1. Conceituação; 2.4.2. Pronomes pessoais; 2.4.2.1. Principais
empregos dos pronomes pessoais; 2.4.3. Pronomes possessivos; 2.4.3.1. Principais
empregos dos pronomes possessivos; 2.4.4. Pronomes indefinidos; 2.4.4.1 principais
empregos dos pronomes indefinidos; 2.4.5. Pronomes demonstrativos; 2.4.5.1.
Principais empregos dos pronomes demonstrativos; 2.4.6. Pronomes relativos; 2.4.6.1.
Principais empregos dos pronomes relativos; 2.4.7. Pronomes interrogativos; 2.4.7.1.
Principais empregos dos pronomes interrogativos; 2.4.8. Colocação pronominal; 2.5.
Advérbio; 2.5.6. Classificação das preposições; 2.5.7. Locução das preposições; 2.5.8.
Valor das várias relações estabelecidas pelas preposições 3. Interpretação de texto.

Espanhol Intermediário
SEMESTRE 1: 1. Alfabeto 2. Fonemas del español 3. Los pronombres personales
sujeto 4. Los adjetivos de nacionalidad 5. Las profesiones 6. Los colores 7. Saludos y
despedidas 8. Verbos regulares e irregulares en presente de indicativo 9. Estilo formal e
informal: tú o usted 10. Adjetivos para describir personas y cosas 11. Artículos
determinados e indeterminados y las contracciones 12. Preposiciones en, de, a 13. La
forma verbal hay 14. Presente del verbo estar: saludar y localizar. 15. Los números 16.
La familia 17. Plural de los nombres 18. Preposiciones que expresan localización 19.
Adjetivos posesivos 20. Demostrativos 21. La hora 22. Los días de la semana y los
meses del año 23. Muy y mucho 24. Presente de los verbos reflexivos regulares e
irregulares 25. La ropa 26. Objetos de higiene diaria 27. Preposiciones que indican
tiempo 28. Adverbios, expresiones y locuciones para expresar la frecuencia.
SEMESTRE 2: 1. Los verbos de objeto indirecto (gustar, encant/ar, molestar, interesar,
apetecer, pasar y doler) 2. Adverbios de tiempo, de cantidad y de modo 3. Expresar
gustos y aficiones y manifestar convergencia y divergencia (también y tampoco) 4. Los
deportes 5. Verbos + infinitivo (poder, querer, gustar, molestar, apetecer, encantar y
preferir) 6. La perífrasis de obligación: tener que/hay que + infinitivo 7. Ir a + infinitivo
8. La comparación 9. Los alimentos 10. Tipos de vivienda y partes de la casa 11. El
cuerpo humano. 12. El pretérito perfecto 13. Participios regulares e irregulares 14. Los
adjetivos y pronombres indefinidos 15. Los pronombres de objeto directo (lo/la/los/las)
16. Las preposiciones: a, de, en, por, para, con y sin 17. Usos de ser y estar 18. Apócope
del adjetivo 19. Adjetivos del carácter 20. Estar + gerundio y gerundios regulares e
irregulares 21. Vocabulario de la mesa 22. Pretérito indefinido: verbos regulares 23.
Pretérito indefinido: verbos irregulares (dar, ser, ir dormir y morir) 24. Los posesivos.

