
EDITAL DPPGE 009/2018 –  Curso Aprimoramento Esportivo nas modalidades de futsal e Jiu-jitsu.
 

1. APRESENTAÇÃO
A Diretoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão do Instituto Federal do Espírito Santo Campus
Ibatiba, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente edital, contendo os prazos e
procedimentos para a seleção de estudantes para ocupar as vagas no “Curso de Aprimoramento
Esportivo” nas modalidades de futsal e Jiu-jitsu, que faz parte de um convênio firmado entre o
Instituto Federal do Espírito Santo e o Ministério do Esporte.

2. VAGAS 
Pelo  presente  edital  estão  sendo  disponibilizadas  100 vagas  no  “Curso  de  Aprimoramento
Esportivo” nas modalidades de futsal e Jiu-Jitsu, conforme descrito em tabela abaixo. Essas vagas
serão ofertadas com foco em discentes das redes públicas municipal e estadual de Educação de
Ibatiba e região, entre 10 e 21 anos de idade, podendo eventualmente serem preenchidas vagas,
por munícipes fora da idade escolar, que já concluíram o ensino médio.

Modalidade Turno Local Horário
provável

Idade Vagas

Jiu-Jitsu Noturno IFES 18:00 às 20:00 10 a 15 anos 25 vagas

Jiu-Jitsu Noturno IFES 20:00 às 22:00 15 a 21 anos 25 vagas

Futsal Vespertino IFES 13:00 às 15:00 10 às 12 anos 25 vagas

Futsal Vespertino IFES 15:00 às 17:00 13 às 15 anos 25 vagas

3. DOS CURSOS, TURNOS, DURAÇÃO E VAGAS OFERTADAS 
3.1 O aprimoramento Esportivo será realizado nas modalidades de futsal e Jiu-jitsu.
3.2  O  atendimento  dos  cursos  serão  no  vespertino  e  noturno,  e  as  aulas  acontecerão  nas
dependências do IFES campus Ibatiba. 
3.3 Os cursos terão duração de 18 meses com 4 (quatro) encontros presenciais por semana, com 2
horas de duração cada.
3.4  Número  de  vagas:  100  vagas,  sendo  estas,  igualmente  distribuídas  em  duas  turmas,  por
modalidade.
3.5 Curso 100% gratuito, livre de mensalidades ou taxas de material.

4. DOS REQUISITOS PARA INGRESSO

4.1 Para que seja aceita a inscrição o requerente precisará preencher os seguintes requisitos:

4.1.1  Estar  regularmente  matriculado  em  escolas  das  redes  públicas  municipal  e  Estadual  de
Educação de Ibatiba e região.

4.1.2 Ter entre 10 e 21 anos de idade.

4.1.3 Ter  concluído  o  ensino  médio  em  escolas  das  redes  públicas  municipal  e  Estadual  de
Educação de Ibatiba e região e atender ao critério 4.1.2 do presente edital.



5. DAS INSCRIÇÕES
A inscrição implica a aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato ou
seu representante legal não poderá, em hipótese alguma, alegar desconhecimento; 
5.1 As inscrições serão realizadas de forma presencial na Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e
Extensão  do  Ifes–Campus  Ibatiba.  O  candidato  entregará  a  ficha  de  requisição  de  matrícula
preenchida e cópia simples dos seguintes documentos:
5.1.1 Documento de identidade (RG); ou certidão de nascimento;
5.1.2 CPF;
5.1.3 Comprovante de vínculo com a instituição de ensino pública, na qual estuda, ou estudou,
conforme itens 4.1.1 ou 4.1.3
5.1.4 Se menor, documento do responsável legal que assina a ficha de requisição, comprovando o
parentesco ou guarda, ou tutela.
5.2 As inscrições poderão ser feitas por terceiros, sem necessidade de procuração.
5.3 Para a inscrição no curso, o requerente, ou seu responsável legal, deverá OBRIGATORIAMENTE
entregar no ato da matrícula, as fichas de requisição de matrícula e cópia simples dos documentos
relacionados no item 5.1.

5.4 O candidato deverá optar no ato da inscrição por SOMENTE UMA DAS MODALIDADES na ficha
de requerimento.

5.4.1  Será  permitida  a  requisição  em mais  de  uma modalidade,  para  tanto  será  necessário  o
preenchimento  de  uma  ficha  específica  por  modalidade  e  a  apresentação  das  cópias  dos
documentos listado no item 5.1, para cada modalidade.

5.4.2 O candidato que pleitear vaga nas 2 modalidades deverá indicar, à frente da modalidade, os
números 1 e 2, indicando qual sua primeira e segunda opções.

5.4.2 A matrícula em 2 modalidades só será efetuada em caso de sobra de vagas.

5.4.3 Em caso de excesso de requerentes, em relação ao número de vagas ofertadas, o candidato
que  for  matriculado  na  modalidade  indicada  como  primeira  opção  será  automaticamente
desclassificado do processo de seleção para a modalidade indicada como 2.

5.5  Período de inscrição:  22 de novembro a 6 de dezembro de 2018 - Horário de Recebimento:
07h às 17h. 

5.6 O curso não possui taxa de inscrição (gratuito).

5.7 O (a) candidato (a) será o único responsável pelo envio correto e completo da inscrição.

6. DA SELEÇÃO

6.1 O processo seletivo se dará obedecendo as seguintes etapas:

6.1.1 Entrega da documentação.

6.1.2 Presença na reunião de orientação.

6.2 A reunião de orientação ocorrerá em dois dias diferentes,  às 18 horas,  visando permitir  a
participação de mais candidatos.

6.3 Em excedendo o número de candidatos por turma, se procederá a classificação dos candidatos
pelos seguintes critérios e na seguinte ordem:

6.3.1 Presença na reunião de orientação.

6.3.2 O fato de o candidato estar cursando a educação básica.



6.3.3  O candidato  já  estar  matriculado  em atividades  esportivas  de  extensão  do Ifes  Campus
Ibatiba, desde que atenda à frequência mínima exigida pela ação.

6.3.4 Candidato mais velho, levando-se em consideração a diferença em dias.

6.3.5 Sorteio.

6.5  O candidato referente ao item 6.4.3, em caso de matrícula positiva, poderá ser afastado das
demais atividades esportivas de extensão, caso haja lista de suplentes na referida ação.

6.6 Candidatos  que abandonaram atividades esportivas,  ou  outros  cursos  de extensão do Ifes
Campus Ibatiba, ou não atingiram frequência mínima exigida, nos respectivos projetos, deverão
apresentar justificativa por escrito, que será analisada pela equipe executora do projeto e pela
Coordenadoria de Extensão do campus, de forma que poderão ser impedidos de participar dos
cursos citados no presente edital.

6.7 Ocorrendo vagas remanescentes, serão abertas inscrições para estudantes da rede federal de
ensino.

7. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

7.1  A  divulgação  do  resultado  e  respectivos  calendários,  está  prevista  para  12/12/2018  a
14/11/2018 no site http://ibatiba.ifes.edu.br e no mural do Campus.

8. DA CHAMADA DE SUPLENTES 

8.1  A chamada para preenchimento das vagas remanescentes será feita pela Coordenadoria de
Extensão do Ifes – Campus Ibatiba em até 15 dias após o início do curso;

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 Este Edital completo, tem força de lei para todos os efeitos;

9.2 Será  desligado o  candidato  que  não comparecer  nos  2  primeiros  encontros,  ou  obtiver  3
ausências seguidas injustificadas, ou 6 interpoladas no período de 3 meses.

CRONOGRAMA

PROCESSO SELETIVO “Curso de Aprimoramento Esportivo”

ETAPA/ATIVIDADE DATA

Publicação do edital 22/11/2018

Período de inscrições 22/11/2018 a 06/12/2018

Reunião de orientação 10/12/2018 e 11/12/2018

Resultado preliminar 12/12/2018

Recursos 13/12/2018

Publicação do Resultado Final 14/12/2018 

Início previsto do curso Fevereiro 2019

http://ibatiba.ifes.edu.br/

