
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO – CAMPUS OURICURI 

 

 

 
 

“Este Edital atende às exigências do Parecer nº 00083/2017/PROC/PFIFSERTÃO PERNAMBUCANO/PGE/AGU de 
16 de março de 2017” 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus 

Ouricuri, torna pública a abertura das inscrições para o c u r s o: IF PRÉ – FORMAÇÃO DISCENTE 

PARA O ENEM E OS VESTIBULARES, na modalidade Formação Inicial e Continuada, objetivando 

oferecer aulas gratuitas e de qualidade a jovens e a adultos, a fim de fazer perceber a importância da 

construção do conhecimento na formação de cidadãos críticos proativos, conscientes das diferenças e 

de seus desafios sociais, além de auxiliá-los na preparação para o ENEM e para os vestibulares das 

melhores universidades públicas brasileiras. O curso constará de todas as disciplinas da base comum 

concernente ao Ensino Médio, com carga horária total para a turma matutina de 667 horas e para a 

turma noturna de 575 horas, conforme o disposto a seguir: 

 

O edital destina 80 vagas, assim distribuídas: 40 vagas para a turma matutina – das quais, 05 para 

colaboradores terceirizados do IF Sertão-PE, 15 para alunos matriculados no IF Sertão-PE e 20 para a 

comunidade externa (caso as vagas internas ou externas não sejam preenchidas, podem ser 

redistribuídas); 40 vagas para a turma noturna – das quais, 05 para colaboradores terceirizados do IF 

Sertão-PE, 15 para alunos matriculados no IF Sertão-PE e 20 para a comunidade externa (caso as vagas 

internas ou externas não sejam preenchidas, podem ser redistribuídas). 

 

 O público alvo: o CURSO IF PRÉ/ CURSO DE PREPARAÇÃO DISCENTE PARA O ENEM E OS 

VESTIBULARES é preparatório, totalmente gratuito, direcionado a jovens e a adultos da região 

que não possuem meios de arcar com os custos de cursos preparatórios particulares. 

 

 Exigência mínima: Já ter concluído o Ensino Médio, estar cursando a 3ª ou a 4ª séries do Ensino 

Médio. Podendo, conforme se viu na distribuição de vagas, ser colaborador terceirizado no IF 

Sertão-PE; ser aluno matriculado no IF Sertão-PE; ou pertencer à comunidade externa ao IF 

Sertão-PE. 

 

 Conteúdos que serão ministrados no CURSO IF PRÉ/ CURSO DE PREPARAÇÃO DISCENTE 

PARA O ENEM E OS VESTIBULARES: 

Língua Portuguesa/Literatura/Redação 

• Gramática da Língua Portuguesa 

• Norma culta 

• Gêneros textuais 

• Interpretação de texto 

• Variedade Linguística 

• Regionalismo 

• Períodos literários 

• Obras literárias brasileiras/Obras artísticas 

• Movimentos de artísticos 

• Artistas 

Língua Estrangeira (Inglês) 

PROCESSO SELETIVO: CURSO IF PRÉ/ CURSO DE PREPARAÇÃO DISCENTE PARA O ENEM E OS 
VESTIBULARES – EDITAL Nº04/ 2016 

1. NÚMERO DE VAGAS, PÚBLICO ALVO, EXIGÊNCIA MÍNIMA E CONTEÚDOS DO CURSO 
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• Compreensão e interpretação de textos 

História  

• História do Brasil 

• História mundial 

• Diversidade cultural brasileira 

• História de povos brasileiros 

• Cultura indígena 

• Principais processos de revolução 

• Guerras mundiais 

Geografia  

• Cartografia 

• Impacto ambiental 

• Geopolítica 

• Mudanças climáticas 

• Economia brasileira 

• Recursos hídricos 

• Questões ambientais mais discutidas atualmente 

Física  

• Leis da Física 

• Termodinâmica 

• Eletricidade 

• Eletromagnetismo 

Química  

• Códigos da Química 

• Transformações químicas 

• Termoquímica e oxidação 

Biologia  

• Características dos organismos com ênfase ambiente brasileiro 

• Seres vivos e microrganismos 

• Fisiologia 

• Meio ambiente 

• Reino animal 

• Genética 

Matemática  

• Cálculo simples 

• Aritmética 

• Analise combinatória 

• Progressão geométrica 
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• Probabilidade 

• Estatística 

Sociologia 

•Mundo do trabalho, Capitalismo e Globalização 

•Cultura e Sociedade 

•Poder, Política e Ideologia 

•Direitos, Cidadania e Movimentos Sociais 

Filosofia 

Espanto, Filosofia e vida cotidiana 

O ato de refletir 

A experiência filosófica 

Os sofistas: a arte de argumentar 

Sócrates e o conceito 

Platão: o mundo das ideias 

A filosofia medieval: razão e fé 

Teorias éticas 

Política: para quê?  

Direitos humanos 

Autonomia da política 

Liberalismo e democracia 

As teorias socialistas 

O liberalismo contemporâneo 

Filosofia Contemporânea no Brasil. 

 

As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas no período de 13 a 26 de abril de 2017. Os interessados 

deverão comparecer na Coordenação de Extensão do IF Sertão-PE, Campus Ouricuri-PE, localizado na 

Estrada do Tamboril, s/n, Ouricuri-PE, no horário de 08h às 12h, das 14h às 18h. 

 

2.1 Documentação para inscrição: 

 

a) Fotocópia e original da Carteira de Identidade e do CPF; 

b) Histórico Escolar para quem já concluiu o ensino médio ou declaração para quem estar cursando o 

ultimo ano do ensino médio.  

c) Os candidatos que tenham necessidades especiais deverão, obrigatoriamente, informar essa 

condição no ato da inscrição para que sejam concedidas as condições necessárias para a realização 

da prova. 

 

a) Disponibilizar de tempo para participar do curso, tendo que frequentar regularmente, sob pena 

de perder o vínculo com o curso caso não se obedeça a um mínimo de 75% de frequência após 

06 meses de início das atividades do CURSO IF PRÉ/ CURSO DE PREPARAÇÃO DISCENTE 

PARA O ENEM E OS VESTIBULARES. 

b) Ter concluído o Ensino Médio, estar cursando a 3ª ou a 4ª séries do Ensino Médio. Podendo, 

conforme se viu na distribuição de vagas, ser servidor efetivo do quadro do IF Sertão-PE; ser 

2. INSCRIÇÕES 

3. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
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colaborador terceirizado no IF Sertão-PE; ser aluno matriculado no IF Sertão-PE. 

 

As aulas ocorrerão no Campus Ouricuri-PE e terão início no dia 08 de maio de 2017.  

Da realização das aulas: 

4.1. Turma Matutina: sala 17, de segunda a sexta-feira, obedecendo ao calendário regular do IF 

Sertão-PE, Campus Ouricuri-PE, das 07h30min às 12h15min, constando de uma sequência diária de 06 

aulas. 

4.2. Turma Noturna: sala 17, de segunda a sexta-feira, obedecendo ao calendário regular do IF Sertão-

PE, Campus Ouricuri-PE, das 18h20min às 22h, constando de uma sequência diária de 05 aulas. 

 

A seleção dos alunos ocorre por meio de processo seletivo guiado por este Edital específico e 

amplamente divulgado. 

 

• 1ª FASE: prova subjetiva, constando 02 temas relativos a questões sociais brasileiras, cuja correção 

seguirá os mesmos parâmetros da que é feita no ENEM. Dessa fase, serão selecionados os 60 melhores 

classificados para cada turno: matutino e noturno. Em caso de empate na 60ª posição, são selecionados 

todos os que obtiverem nota igual ao 60º colocado. A nota máxima que poderá ser obtida nesta fase é 

1.000 pontos, obedecendo 200 pontos para cada uma das 05 competências dispostas para a redação no 

ENEM, conforme se vê a seguir: 

• I demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita; 

• II compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para 

desenvolver o tema, em um texto dissertativo-argumentativo; 

• III organizar e interpretar informações fatos, opiniões e argumentos; 

• IV demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da 

argumentação; 

• V elaborar proposta de solução para o problema abordado; 

 

 A pontuação final é dada pela média obtida a partir das três notas atribuídas ao texto, por parte 

dos três membros da Banca de Correção, designada em Portaria emitida pela Direção Geral do IF Sertão-

PE, Campus Ouricuri-PE. Caso haja discrepância entre duas notas atribuídas que exceda 20%, o texto 

deverá passar por um quarto corretor, a fim de não haver penalização do candidato. 

 

 Na hipótese de igualdade de pontos, terá preferência o candidato mais idoso.  

 

Aplicação da Prova: a Prova Subjetiva será aplicada no dia 29 de abril de 2017, no IF Sertão-PE, Campus 

Ouricuri-PE, localizado na Estrada do Tamboril, s/n, Ouricuri-PE, no horário de 09h às 11h30min. O 

candidato terá, portanto, 02h30min para a construção de seu texto dissertativo-argumentativo. 

Constarão na prova 02 temas relativos a questões sociais brasileiras e o candidato deverá selecionar 

apenas 01 tema para a escrita de seu texto.  Haverá um espaço de rascunho e uma Folha Oficial para o 

candidato passar o texto a limpo e entregar aos fiscais de prova que estiverem aplicando a avaliação. 

 

 O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, com antecedência mínima de 01 

(uma) hora, munido do cartão informativo, original de um documento oficial de identificação com 

fotografia e caneta esferográfica azul ou preta. 

 Em hipótese alguma, os candidatos terão acesso ao local da prova sem um documento de identidade 

oficial com fotografia (carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação, 

passaporte). 

4. INÍCIO DAS   AULAS,     LOCALE HORÁRIO 

5. PROCESSO SELETIVO, CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DA PROVA 
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 Não será permitido ao candidato, sob qualquer motivo, fazer prova fora da data, horário e local 

estabelecido. 

 Não será permitido (a): 

a) consultas a livros ou a qualquer outra fonte de informação; 

b) uso de aparelhos de comunicação de qualquer espécie. 

 

 

 O resultado será divulgado no dia 03 de maio de 2017, no sítio do IF Sertão-PE, www.ifsertao- 

pe.edu.br/ouricuri e nos murais do campus Ouricuri-PE. 

 O candidato terá até 24 horas após a divulgação do resultado para fazer interposição de recurso. 

Para tanto, deverá se dirigir a Coordenação de Extensão do IF Sertão-PE, campus Ouricuri-PE, e 

solicitar revisão de prova discursiva, via texto de solicitação confeccionado pelo próprio candidato. 

 As matrículas serão realizadas nos dias 04 e 05 de maio de 2017, na Coordenação de Extensão do IF 

Sertão-PE, campus Ouricuri-PE. 

 Caso não haja completado até a data final de matrícula (dia 05 de maio de 2017) o preenchimento das 

40 vagas disponíveis para cada turno (matutino e noturno), respeitando a distribuição destas pelos 

segmentos colaboradores terceirizados do IF Sertão-PE, alunos do IF Sertão-PE e comunidade externa, 

nos dias 08 e 09 de maio de 2017, serão convocados, obedecendo à sequência de classificados até a 60ª 

posição, os candidatos seguintes à 40ª posição até que se complete o preenchimento das 40 vagas 

disponíveis para cada turno (matutino e noturno). O dia para a matrícula destes será definido pela 

comissão responsável pela seleção respeitando os prazos dispostos neste edital. 

 
         
   
 

Ouricuri-PE, 13 de abril de 2017 
 
 
 
 

Rejane Rodrigues de Oliveira 
Diretor Geral 

6. RESULTADO, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS   E  MATRÍCULA 


