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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 
CÂMPUS SÃO PAULO 

 
EDITAL Nº SPO.004 DE 16 DE JANEIRO DE 2023 

 
 

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

 
 

A Diretora-Geral Interina 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 aos(às) candidatos(as) com deficiência. 
  1.2.2. Vinte e cinco por cento (25%) das vagas são reservadas aos(às) candidatos(as) 
pretos(as), pardos(as) e indígenas. 
  1.2.3. Poderão concorrer às vagas reservadas aos(às) 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 no processo seletivo os(as) candidatos(as) que se adequarem aos 
pré-requisitos estabelecidos neste 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; 
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III. Cópia do comprovante de Público-alvo/Pré-requisitos (vide coluna “Público-Alvo/Pré-
requisitos” no ANEXO I). 
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. 
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 submissão de laudo médico, emitido por profissional da área, no 
formulário on-line, no ato da inscrição. 
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 estabelecidas pelo edital 
serão automaticamente matriculados(as) no Sistema Unificado de Administração Pública 
(Suap), após o comparecimento à 1ª aula. 
 
4. DA CERTIFICAÇÃO 

 
4.1. Somente terá direito ao certificado o(a) aluno(a) que participar de no mínimo 75% das 
aulas presenciais e obtiver nota mínima de 6,0, conforme critérios de avaliação definidos no 
Projeto Pedagógico do Curso. 

 
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. 

mailto:cex.spo@ifsp.edu.br
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5.5. Os casos omissos, não previstos neste edital, serão julgados pela Coordenadoria de 
Extensão do Câmpus São Paulo do IFSP. 

 

São Paulo, 16 de janeiro de 2023. 

  

 

 

 

 
LÚCIA SCOTT FRANCO DE CAMARGO AZZI COLLET 

Diretora-Geral Interina 
Câmpus São Paulo 

IFSP 
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Curso Objetivos  Vagas 
Ampla 
Concor 
rência 

Reserva de Vagas Período de 
realização 

Dias/Horários 

Público-Alvo 
Pré-requisitos 

Modalidade/Carga 
Horária 

Período de 
Inscrições 

Pretos(as)  
Pardos(as) e 
indígenas 

Deficie
ntes 

CURSO 
SEMIPRESENCIAL 
 

E-TEC Idiomas 
sem fronteiras 
- Espanhol - 
Módulo I 
T1/2023 

O curso tem como objetivo capacitar o(a) 
estudante a: compreender e utilizar expressões 
familiares e cotidianas, assim como enunciados 
muito simples, que visam satisfazer necessidades 
concretas. Apresentar-se e apresentar outros e que 
seja capaz de fazer perguntas e dar respostas sobre 
aspectos pessoais como, por exemplo, o local onde 
vive, as pessoas que conhece e as coisas que tem. 
Comunicar-se de modo simples, se o(a) 
interlocutor(a) falar lenta e distintamente e se 
mostrar cooperante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 

5 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De 28/02/2023 a 
27/06/2023 

(18 semanas) 
 

Aulas presenciais 
às terças-feiras, 
das 8h30 min às 
10h15min 

Público em geral¹, 
com idade mínima 
de 15 anos e 
Ensino 
Fundamental 
Completo.  
 
¹com acesso à 
internet e 
conhecimentos 
básicos de 
informática (sem 
necessidade de 
comprovação). 
 
Exemplos de 
documentos que 
poderão ser 
inseridos na 
inscrição para 
comprovação da 
escolaridade: 
certificado, 
diploma, histórico 
ou declaração da 
Instituição de 
Ensino. 

200h 
Curso com 1h30min 
de aula presencial 
semanalmente e o 
restante da carga 
horária será por 

meio do Ambiente 
Virtual de Ensino e 

Aprendizagem 
(AVEA) Moodle, 

destacando que o(a) 
aluno(a) deverá 

dedicar 
aproximadamente 

10h/semanais para a 
realização das 
atividades da 

plataforma, além de 
participar da aula 

presencial 

Inscrições: 
De 18/01/2023 a 
23/02/2023 
 
Lista de 
Classificação:   
27/02/2023 
 
Início do Curso: 
28/02/2023 

Total de Vagas:20 

LINK PARA INSCRIÇÃO NO CURSO “E-TEC IDIOMAS SEM FRONTEIRAS - ESPANHOL- MÓDULO I”: https://forms.gle/p88UeeSKs9NeunM88  

https://forms.gle/p88UeeSKs9NeunM88


 

 
EDITAL Nº SPO.004 DE 16 DE JANEIRO DE 2023 – ANEXO I 

  EDITAL Nº SPO.004/2023 - Página 5 de 8 

 

Curso Objetivos  Vagas 

Ampla 

Concor 

rência 

Reserva de Vagas Período de 

realização 

Dias/Horários 

Público-Alvo 

Pré-requisitos 

Modalidade / 

Carga Horária 

Período de 

Inscrições 
Pretos(as),  
Pardos(as) e 
indígenas 

Deficie
ntes 

CURSO 
PRESENCIAL 
 
Espanhol 
Básico II 
T1/2023 

Objetivo: Aprofundar, em nível básico, a 
proficiência na compreensão e produção oral e 
escrita. Serão trabalhados os seguintes conteúdos:  
- Indefinidos. Locução verbal: estar + gerúndio. 
Imperativo. Vocabulário, elementos comunicativos 
e gêneros discursivos relacionados à cidade; 
- Locuções verbais com infinitivo. Orações 
condicionais. Vocabulário, elementos 
comunicativos e gêneros discursivos relacionados à 
atividades cotidianas; 
- Pretérito Perfeito. A preposição “a” + objeto 
direto/objeto indireto. Vocabulário, elementos 
comunicativos e gêneros discursivos relacionados à 
estado de ânimo; 
- Pretérito Indefinido. Interrogativos. Vocabulário, 
elementos comunicativos e gêneros discursivos 
relacionados a acontecimentos passados; 
-Pretérito Imperfeito. Orações consecutivas e 
causais. Vocabulário, elementos comunicativos e 
gêneros discursivos relacionados à ações habituais 
no passado; 
- Locuções verbais: tener que /hay que/ deber + 
infinitivo. Vocabulário, elementos comunicativos e 
gêneros discursivos relacionados ao mundo do 
trabalho; 
- Elementos de fonética e pronúncia. 

15 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13/02/2023 a 
26/06/2023 

 
Aulas às 
segundas-feiras, 
das 10h às 12h 

Público em geral, com 
idade mínima de 15 
anos e Ensino 
Fundamental Completo 
com conhecimentos do 
Espanhol Básico I que 
serão aferidos por 
avaliação e entrevista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemplos de 
documentos que 
poderão ser inseridos na 
inscrição para 
comprovação da 
escolaridade: 
certificado, diploma, 
histórico ou declaração 
da Instituição de Ensino. 
 

36h 
 

CURSO 
PRESENCIAL 

Inscrições: 
De 18/01/2023 a 
02/02/2023 
 
Avaliação: 
06/02/2023, às 
10h 
 
Lista de 
Classificação:   
10/02/2023 
 
Início do Curso: 
13/02/2023 

Total de vagas: 20 

 LINK PARA INSCRIÇÃO NO CURSO “ESPANHOL BÁSICO II” (SEGUNDA-FEIRA): https://forms.gle/qEceQXnnSncFqMo68 

Conteúdos para prova escrita e oral de nivelamento: 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. 
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Curso Objetivos  Vagas 
Ampla 
Concor 
rência 

Reserva de Vagas Período de 
realização 
Dias/Horários 

Público-Alvo 
Pré-requisitos 

Modalidade/Carga 
Horária 

Período de 
Inscrições 

Pretos(as),  
Pardos(as) e 
indígenas 

Deficie
ntes 

CURSO 
PRESENCIAL 
 
Espanhol 
Básico II 
T2/2023 

Objetivo: Aprofundar, em nível básico, a 
proficiência na compreensão e produção oral e 
escrita. Serão trabalhados os seguintes conteúdos:  
- Indefinidos. Locução verbal: estar + gerúndio. 
Imperativo. Vocabulário, elementos comunicativos 
e gêneros discursivos relacionados à cidade; 
- Locuções verbais com infinitivo. Orações 
condicionais. Vocabulário, elementos 
comunicativos e gêneros discursivos relacionados à 
atividades cotidianas; 
- Pretérito Perfeito. A preposição “a” + objeto 
direto/objeto indireto. Vocabulário, elementos 
comunicativos e gêneros discursivos relacionados à 
estado de ânimo; 
- Pretérito Indefinido. Interrogativos. Vocabulário, 
elementos comunicativos e gêneros discursivos 
relacionados a acontecimentos passados; 
-Pretérito Imperfeito. Orações consecutivas e 
causais. Vocabulário, elementos comunicativos e 
gêneros discursivos relacionados à ações habituais 
no passado; 
- Locuções verbais: tener que /hay que/ deber + 
infinitivo. Vocabulário, elementos comunicativos e 
gêneros discursivos relacionados ao mundo do 
trabalho; 
- Elementos de fonética e pronúncia. 

15 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 15/02/23 a 
14/06/23 

 
Aulas às quartas-
feiras, das 10h às 
12h 

Público em geral, com 
idade mínima de 15 
anos e Ensino 
Fundamental Completo 
com conhecimentos do 
Espanhol Básico I que 
serão aferidos por 
avaliação e entrevista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemplos de 
documentos que 
poderão ser inseridos na 
inscrição para 
comprovação da 
escolaridade: 
certificado, diploma, 
histórico ou declaração 
da Instituição de Ensino. 
 

36h 

 
CURSO 

PRESENCIAL 

Inscrições: 
De 18/01/2023 a 
06/02/2023 
 
Avaliação: 
08/02/2023, às 
10h 
 
Lista de 
Classificação:   
13/02/2023 
 
Início do Curso: 
15/02/2023 

Total de vagas: 20 

 LINK PARA INSCRIÇÃO NO CURSO “ESPANHOL BÁSICO II” (QUARTA-FEIRA): https://forms.gle/Y8jc8cAnqTd8VsCNA 

Conteúdos para prova escrita e oral de nivelamento: 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. 
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Curso Objetivos  Vagas 
Ampla 
Concor 
rência 

Reserva de Vagas Período de 
realização 

Dias/Horários 

Público-Alvo 
Pré-requisitos 

Modalidade/Carga 
Horária 

Período de 
Inscrições 

Pretos(as),  
Pardos(as) e 
indígenas 

Deficie
n tes 

CURSO 
PRESENCIAL 
 
Espanhol 
Básico II 
T3/2023 

Objetivo: Aprofundar, em nível básico, a 
proficiência na compreensão e produção oral e 
escrita. Serão trabalhados os seguintes conteúdos:  
- Indefinidos. Locução verbal: estar + gerúndio. 
Imperativo. Vocabulário, elementos comunicativos 
e gêneros discursivos relacionados à cidade; 
- Locuções verbais com infinitivo. Orações 
condicionais. Vocabulário, elementos 
comunicativos e gêneros discursivos relacionados à 
atividades cotidianas; 
- Pretérito Perfeito. A preposição “a” + objeto 
direto/objeto indireto. Vocabulário, elementos 
comunicativos e gêneros discursivos relacionados à 
estado de ânimo; 
- Pretérito Indefinido. Interrogativos. Vocabulário, 
elementos comunicativos e gêneros discursivos 
relacionados a acontecimentos passados; 
-Pretérito Imperfeito. Orações consecutivas e 
causais. Vocabulário, elementos comunicativos e 
gêneros discursivos relacionados à ações habituais 
no passado; 
- Locuções verbais: tener que /hay que/ deber + 
infinitivo. Vocabulário, elementos comunicativos e 
gêneros discursivos relacionados ao mundo do 
trabalho; 
- Elementos de fonética e pronúncia. 

15 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 17/02/2023 a 
30/06/2023 

 
Aulas às sextas-
feiras, das 13h às 
15h 

Público em geral, com 
idade mínima de 15 
anos e Ensino 
Fundamental Completo 
com conhecimentos do 
Espanhol Básico I que 
serão aferidos por 
avaliação e entrevista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemplos de 
documentos que 
poderão ser inseridos na 
inscrição para 
comprovação da 
escolaridade: 
certificado, diploma, 
histórico ou declaração 
da Instituição de Ensino. 
 

36h 
 

CURSO 
PRESENCIAL 

Inscrições: 
De 18/01/2023 a 
08/02/2023 
 
Avaliação: 
10/02/2023, às 
13h 
 
Lista de 
Classificação:   
15/02/2023 
 
Início do Curso: 
17/02/2023 

Total de vagas: 20 

 LINK PARA INSCRIÇÃO NO CURSO “ESPANHOL BÁSICO II” (SEXTA-FEIRA): https://forms.gle/MymszChEbUcmEQ2J6 

Conteúdos para prova escrita e oral de nivelamento: 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. 
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Curso Objetivos  Vagas 
Ampla 

Concor 
rência 

Reserva de Vagas Período de 

realização 
Dias/Horários 

Público-Alvo 
Pré-requisitos 

Modalidade/Car

ga Horária 
Período de 

Inscrições 
Pretos(as),  
Pardos(as) e 
indígenas 

Deficie
ntes 

CURSO 
PRESENCIAL 
 
Comunicação 
em Língua 
Espanhola- 
Básico II 
T1/2023 

Objetivo: Desenvolver habilidades básicas de 
comunicação de modo que se desenvolvam as 4 
habilidades (oral, escrita, audição e leitura). Serão 
trabalhados os seguintes conteúdos:  
- Verbos quedar, preferir e caer; 
- Vocabulário, elementos comunicativos e gêneros 
discursivos relacionados à roupas; 
- Pronome complemento; 
 - Conversação telefônica. Marcar um encontro. Pedir e 
dar opinião; 
- Advérbios de frequência. Uso de Muy/Mucho. 
Perífrases verbais: ir +a + infinitivo, 
estar + gerúndio; 
- Revisão de Pretéritos: Pretérito Imperfeito, Perfeito 
composto, Indefinido. 

15 5 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15/02/23 a 
28/06/23 

 
Aulas às quartas-
feiras, das 
14h45min às 
16h45min 

Público em geral, com 
idade mínima de 15 
anos e Ensino 
Fundamental Completo 
com conhecimentos do 
Espanhol Básico I que 
serão aferidos por 
avaliação e entrevista.  

 

 

 
Exemplos de 
documentos que 
poderão ser inseridos na 
inscrição para 
comprovação da 
escolaridade: 
certificado, diploma, 
histórico ou declaração 
da Instituição de Ensino. 

 

40h 

 
CURSO 

PRESENCIAL 

Inscrições: 
De 18/01/2023 a 
06/02/2023 
 
Avaliação: 
08/02/2023, às 
14h45min 
 
Lista de 
Classificação:   
13/02/2023 
 
Início do Curso: 
15/02/2023 

Total de vagas: 20 

  

LINK PARA INSCRIÇÃO NO CURSO “COMUNICAÇÃO EM LÍNGUA ESPANHOLA – BÁSICO II” (QUARTA-FEIRA): https://forms.gle/CmpC6toJMxR7HcUV9 
 

Conteúdos para prova escrita e oral de nivelamento: 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. Pretéritos do Indicativo: “pretérito imperfecto, pretérito perfecto compuesto”. 
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