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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA BOLSISTA SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA O 

CAMPEONATO DE JOGOS ELETRÔNICOS DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS (Ejif GAMES 2021)  

 

A PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO - IF SERTÃO-PE, no uso de suas atribuições legais, em 

conformidade com a Lei nº 9.394/96 (LDB) e LEI Nº 11.741, DE 16 DE JULHO DE 2008. Faz saber e 

torna pública a abertura do Edital Simplificado para seleções estudantes apara o campeonato de 

JOGOS ELETRÔNICOS DAS INSTIUIÇÕES FEDERAIS (eJIF GAMES 2021). 

 

1-DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O eJIF GAMES 2021 é organizado pela Comissão Organizadora dos Jogos da Rede Federal (COJIF) 

e destinado a todos os Institutos Federais do Brasil, Cefets (MG e RJ) e Colégio Pedro II. 

1.2 Os participantes deste evento são considerados conhecedores da legislação aplicável às 

modalidades de esporte eletrônico e das disposições contidas neste Regulamento e anexos e, 

igualmente, dos atos administrativos complementares. 

1.3 Os regulamentos específicos das modalidades estão disponíveis na página eletrônica do evento 

https://tinyurl.com/ejif-2021.  

 

2-DOS OBJETIVOS 

 

2.1 Os eJIF GAMES 2021, tem como objetivo: 

2.1.1 Promover a saúde mental dos estudantes dos IFs, através de uma atividade competitiva cujas 

características permitem a participação, embora estes permaneçam/estejam em locais diferentes; 

2.1.2 Oportunizar a prática do Esporte Eletrônico (eSport) com ênfase na colaboração, na 

cooperação e nos valores morais e sociais entre companheiros e adversários; 

2.1.3 Proporcionar a Integração entre discentes, docentes, técnicos administrativos, IFs e sociedade 

em geral; 

2.1.4 Vivenciar a pluralidade cultural em suas diversas e diferentes manifestações; 

2.1.5 Socializar respeitando a identidade, a individualidade e o coletivo; 

2.1.6 Favorecer a interação entre os IFs, por meio do eSport. 

 

3-DAS MODALIDADES E VAGAS  

 

http://www.ifsertao-pe.edu.br/
https://tinyurl.com/ejif-2021
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3.1 Os eJIF GAMES 2021 terão as seguintes modalidades: 

I - Free Fire (Garena); 

II - League of Legends (Riot Games); 

III - Xadrez Arena (Lichess) masculino e feminino 

3.2 O quantitativo de estudantes-atletas DO IFSertãoPE nas modalidades será o seguinte: 

Modalidade  Titulares  Reservas*  

FREE FIRE (GARENA) 04 (01 time) 01 

LEAGUE OF LEGENDS (RIO 

GAMES) 

05 (01time) 05 

 

Modalidade Masculino Feminino 

XADREZ ARENA (LICHESS) Até 04 Até 04 

* Entende-se por reserva o estudante-atleta inscrito na competição, que poderia substituir um 

titular a qualquer momento, antes da partida 

3.3 Para o Free Fire e League of Legends, a composição das equipes 

poderá ser inteiramente feminina, masculina ou mista 

 

4-DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

4.1 Terão direito a inscrição como estudante-atleta nos eJIF GAMES 2021, os estudantes do 

IFSertãoPE devidamente matriculados e FREQUENTANDO REGULARMENTE os cursos regulares NO 

MOMENTO DA PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS. 

4.1.1 Entendem-se como cursos regulares: Cursos Técnicos, Ensino Fundamental e Médio, Integrado, 

Subsequente, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Superior e Pós-graduação. 

4.1.2 Fica vedada a inscrição de estudantes programas de Formação Inicial e Continuada (FIC). 

4.1.3 O estudante que já TENHA CONCLUÍDO todas as disciplinas do seu curso e esteja apenas 

finalizando o seu estágio curricular obrigatório e o Trabalho de Conclusão de Curso, NÃO PODERÁ 

PARTICIPAR DESTA SELETIVA. 

4.2 Para serem inscritos no evento, fica a cargo dos estudantes-atletas 

possuírem: 

§1º - Equipamentos, softwares, licenças e conexão de dados necessários para participar dos 

confrontos nos horários agendados; 

§2º - Disponibilidade para participar dos confrontos agendados e os que forem reagendados para 

qualquer turno; 

§3º - Autorização do responsável legal, para os menores de idade (ANEXO) 

http://www.ifsertao-pe.edu.br/


                                                                       
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

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

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano  

Rua Aristarco Lopes, 240 Centro CEP: 56302-100– Petrolina-PE 

www.ifsertao-pe.edu.br  

 

Página 3 de 3 

 

 

4.3 Cada estudante-atleta inscrito poderá participar somente de uma 

modalidade. 

 

4.4 É de plena responsabilidade de cada equipe e/ou estudante-atleta a manutenção e uso de seus 

equipamentos e conexão. 

5-DAS INSCRIÇÕES E SELEÇÃO  

 

5.1 – As inscrições ocorrerão por meio de formulário eletrônico, disponível no seguinte link 

https://forms.gle/8xCmvAXTkjsQS86A6, no período de 13 a 17 de agosto.  

 

5.2 Nas modalidades FREE FIRE (GARENA) e LEAGUE OF LEGENDS (RIO GAMES), será adotado como 

sistema de seleção, o ranking próprio dos r6feridos jogos, de modo decrescente.  

5.2.1 No caso de empate, será realizado sorteio para seleção dos estudantes. 

 

6-DO RESULTADO 

 

6.1 O resultado será divulgado no dia 18/08/2021 no site do IFSertãoPE. 

9-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos resultados e etapas do 

Processo Seletivo.  

9.2 A inexatidão ou irregularidade de informações, ainda que constatadas posteriormente, eliminará 

o candidato do processo seletivo, declarando-se nulos todos os atos decorrentes de sua inscrição. 

9.3 A qualquer tempo, a presente Chamada poderá ser revogada ou anulada, no todo ou em parte, 

por meio de decisão devidamente fundamentada da Comissão do Processo Seletivo, sem que isso 

implique direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

9.3 Os casos omissos no presente regulamento serão analisados pela Comissão Responsável. 

 

Petrolina-PE, 12 de agosto de 2021. 

 

Vitor Prates Lorenzo 

Pró-reitor de Extensão e Cultura 

Portaria DOU nº 152, 20 de fevereiro de 2020. 
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