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EDITAL DE INGRESSO N. 01/DTECI/2021/2 
 

 

A Secretaria de Educação, Esportes e Juventude de Olinda, através do NTECI – Núcleo de 

Tecnologia Educacional, Comunicação e Idiomas, torna público pelo presente edital, de acordo 

com as normas legais dispostas, o início do período de inscrições com o processo de matrícula 

para o provimento de 525 vagas oferecidas nos cursos gratuitos com formação inicial nas áreas de 

Idiomas (Inglês e Espanhol) e Tecnologias (Microsoft Office), em modalidade de Ensino 

Remoto/EAD. 

 

1 - DO CRONOGRAMA 

EVENTO DATA 

Publicação do Edital 16/08                                        (Segunda) 

Inscrição (Link na Internet) e Matrícula (Envio de RG/CPF)                           18 a 19/08                    (Quarta e Quinta) 

Início das Aulas                                            23/08                                        (Segunda) 

 

2 - DO OBJETIVO 

CURSOS OBJETIVO DO CURSO REQUISITOS MÍNIMOS VAGAS 

 

 

Espanhol 

 

Compreender e produzir 

enunciados, capacitando o aluno a 

se comunicar, dar, pedir 

informações através de elementos 

básicos da comunicação da Língua 

Espanhola.  

  

Noções simples de uso e 

acesso à internet. Ensino 

Fundamental completo. 

RG e CPF. 

Idade: 16 anos. 

  

210 

 

 

Inglês 

 

Produzir pequenos textos, 

compreender situações do dia a dia 

a partir das habilidades em ler, 

escrever, escutar e falar numa 

comunicação de nível básico na 

Língua Inglesa. 

 

Noções simples de uso e 

acesso à internet. Ensino 

Fundamental completo. 

RG e CPF. 

Idade: 16 anos. 

 

115 

 

Microsoft 

Office 

 

Desenvolver habilidades para 

utilização do computador e da 

internet no trabalho e no dia a dia. 

Adquirindo a autonomia no uso 

básico de ferramentas de 

processamento de texto - Word / 

Cálculo - Excel / Apresentações e 

Slides - PowerPoint.  

 

Noções simples de uso e 

acesso à internet. Ensino 

Fundamental completo. 

RG e CPF. 

Idade: 14 anos. 

 

210 

TOTAL   525 
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3 - DA INSCRIÇÃO E MATRÍCULA 

A inscrição e matrícula serão realizadas somente pela internet, através dos links abaixo: 

 

Curso - Pacote Office 

Turma A: https://forms.gle/3kf3EQA3unmf15GP9 

Turma B: https://forms.gle/MfPcD4t2v3CuEDyu8 

Turma C: https://forms.gle/LJwF35XYEhvpHZrG7 

 

Curso - Espanhol 

Turma A: https://forms.gle/VC3SGF2SRbXguCiB6 

Turma B: https://forms.gle/83ydNSkHFMun4Hoz5 

Turma C: https://forms.gle/ZNFUfNf4ZnBbH7wM8 

 

Curso - Inglês 

Turma A: https://forms.gle/ig2MTttHzL2nKrKQ7 

 

As inscrições serão no período entre 18 e 19 de agosto de 2021. A inscrição equivale apenas a 

uma reserva da vaga. 

 

Para que o aluno tenha sua matrícula efetuada e vaga garantida precisará, logo após a 

inscrição, enviar seus documentos de RG e CPF (escaneados) para o e-mail do curso escolhido 

que estará especificado na ficha de inscrição. Constando seu nome completo no título do e-mail.  

E só então terá sua matrícula concluída. Importante saber que cada aluno poderá se inscrever em 

apenas um curso por semestre.  

 

Ainda, deverá ter total atenção ao digitar seus dados no momento da inscrição, pois estes serão 

utilizados para emissão de certificado de conclusão. Sendo assim, mantenha seus dados corretos e 

atualizados. 

 

4 - DURAÇÃO DO CURSO 

 

Durante o período de 23/08/21 a 15/12/21. 

 

5 - DO CURSO 

 

Os cursos ocorrerão em plataforma, na modalidade de ensino remoto/EAD. São cursos livres, 

válidos em todo território nacional, com base legal constituída na Lei 9394/96, e no Decreto 

Presidencial nº 5.154/04. Passando a integrar a modalidade informal de educação profissional. 

É um curso direcionado a jovens e adultos que tenham como objetivo a qualificação, e visem uma 
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educação continuada. Alguns dos benefícios que o aluno pode obter com os cursos: 

 

-Agregar conhecimento e preparo para necessidades atuais do dia a dia e do mundo do trabalho; 

-Atualização do seu currículo, aumentando suas chances para conquistar um bom emprego; 

-Aumentar suas chances de promoção no atual emprego; 

-Completar horas em atividades extracurriculares (normalmente exigidas em Faculdades); 

-Progressão funcional para Servidores Públicos; 

-Pré-requisito para concursos e cursos. 

 

6 - DA AULA  

O curso contará com 04 (quatro) aulas semanais. Sendo 01 (uma) ao vivo, mais 03 (três) aulas 

postadas em plataforma, onde o aluno poderá estudar no seu próprio tempo, fazer seu próprio 

horário, dentro do período especificado do curso. 

 

As aulas estarão dispostas sob um formato dinâmico: 

- Com conteúdo teórico, vídeo aulas, áudio/podcast, atividades e material de apoio.  

- E com aulas em tempo real, ou seja, ao vivo com o professor. 

O aluno também poderá interagir com os demais colegas no sistema de fórum e chats, 

desenvolvido pelo NTECI. 

  

E ainda, poderá participar de grupos de WhatsApp, onde será mais um canal de contato direto com 

o professor. Podendo fazer perguntas, pedir orientações e esclarecer dúvidas sobre seu curso 

 

7 - DA FREQUÊNCIA 

A frequência do aluno se dará a partir do acesso a aula, juntamente com a realização da atividade 

disposta em cada uma destas aulas. A atividade da aula deverá ter um aproveitamento mínimo de 

60%. Assim, a cada aula concluída o aluno poderá passar para a aula seguinte. O acesso às aulas 

estará liberado durante todo curso. 

  

8 - DA AVALIAÇÃO   

Os alunos serão avaliados no decorrer do curso. Os resultados dessas avaliações serão 

considerados para efeitos de aprovação e ingresso no próximo nível do curso, caso seja oferecido. 

Serão considerados aprovados os alunos que alcançarem média igual ou superior a 60% do total 
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aplicado ao curso e cumpram pelo menos 75% de frequência da carga horária.  

 

9 - DA CERTIFICAÇÃO 

Ao final do curso, será enviado um certificado digital de conclusão para o e-mail informado, no 

ato de inscrição, pelo aluno aprovado. Assim como qualquer declaração solicitada. 

 
10 - DA COMUNICAÇÃO 

Todas as orientações se darão, preferencialmente, através do e-mail do NTECI para o e-mail do 

aluno. Por isso, é muito importante informar o e-mail correto no momento da inscrição, pois será 

seu endereço eletrônico, onde o aluno receberá todas as informações de seu interesse. 


