MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
CÂMPUS FORMOSA

CHAMADA PÚBLICA 009/2016
CHAMADA PÚBLICA PARA CURSOS DE EXTENSÃO – IFG/CÂMPUS
FORMOSA
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) – Câmpus de
Formosa faz saber, pela presente Chamada Pública, que estarão abertas no período de 21 a
30 de Setembro de 2016 as inscrições para o PROJETO DE EXTENSÃO: V MARATONA
DE PROGRAMAÇÃO DO IFG-FORMOSA, oferecido aos candidatos da comunidade
externa e interna ao IFG.

1. DA INSCRIÇÃO, CURSOS E VAGAS
1.1. Os interessados no projeto de extensão “V MARATONA DE PROGRAMAÇÃO DO
IFG-FORMOSA” deverão preencher o formulário disponível em: goo.gl/tiXatW
1.2. As vagas destinadas à comunidade interna são para alunos matriculados em cursos
regulares e servidores do IFG.
1.3. As vagas destinadas para comunidade externa serão ofertadas para a população em
geral, excluídos os candidatos que se enquadram nas condições do subitem 1.2.

2. DA SELEÇÃO

2.1. A seleção consiste na classificação de candidatos de acordo com o número das vagas
ofertadas, bem como para compor a lista de espera. Estes serão convocados de acordo com
a ordem de classificação e após a desistência de candidatos contemplados.
2.2. A seleção dos candidatos ocorrerá por meio de sorteio eletrônico, por aplicativo ou site
a escolha da organização do evento, no caso do número de inscritos ser maior do que o
número de vagas.
2.3. A lista dos candidatos contemplados e a lista de espera serão divulgadas no site do
IFG/Câmpus Formosa (www.ifg.edu.br/formosa), dia 07 de Outubro de 2016.

2.4. Na inexistência ou insuficiência de candidatos classificados de acordo com o número
de vagas reservadas para a comunidade interna, conforme previsto no subitem 1.2, as vagas
remanescentes serão preenchidas por candidatos inscritos para a comunidade externa
seguindo a ordem de classificação.
2.5. Na inexistência ou insuficiência de candidatos classificados de acordo com o número
de vagas reservadas para a comunidade externa, conforme previsto no subitem 1.3, as vagas
remanescentes serão preenchidas por candidatos inscritos para a comunidade interna
seguindo a ordem de classificação.

3. DAS VAGAS

3.1. Serão disponibilizadas 60 vagas, sendo 12 para comunidade interna (20% das vagas) e
48 para comunidade externa (80% das vagas).

4. DAS OBRIGAÇÕES E DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. A inscrição implica automaticamente o conhecimento e a tácita aceitação das condições
estabelecidas pelo IFG/Câmpus Formosa nesta Chamada Pública, das quais o candidato ou
seu representante legal não poderão, em hipótese alguma, alegar desconhecimento.
4.2. É de inteira responsabilidade dos candidatos as informações prestadas no ato da
inscrição.
4.3. Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não obedeçam às determinações
contidas nesta Chamada Pública ou que contenham informações falsas.
4.4. Em qualquer etapa da seleção, em caso de dúvida, os candidatos deverão se dirigir a
GEPEX do IFG/Câmpus Formosa.
4.5. Os casos omissos, não previstos nesta Chamada Pública, serão julgados pela Gerência
de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão - GEPEX do IFG/Câmpus Formosa, para o qual só
cabem recursos a suas decisões junto à Direção Geral do IFG deste Câmpus.
4.6

O

regulamento

da

competição

consta

no

endereço:

http://eventos.ifg.edu.br/secitecfsa/wp-content/uploads/sites/8/2016/08/Regulamento1.pdf.
É de responsabilidade do candidato ler o regulamento e tomar ciência de suas normas.

5. CRONOGRAMA

CÂMPUS
IFG

PERÍODO

ATIVIDADES

FORMOSA
21 a 30 de Setembro de

Período de Inscrições.

2016
Realização do sorteio eletrônico, caso o número de
07 de Outubro de 2016

inscritos seja maior que o número de vagas.
Divulgação da lista dos candidatos contemplados e lista

07 de Outubro de 2016

de espera.
Realização da V Maratona de Programação do IFG;
10:00 às 12:00h Aquecimento;

15 de Outubro de 2016

14:00 às 18:00h Maratona de Programação.

Formosa, 21 de Setembro de 2016.

______________________________
Sandro Ramos de Lima

Murilo de Assis Silva

Pró-Reitor de Extensão do Instituto Federal

Diretor Geral do IFG/Câmpus Formosa

de Goiás

ANEXO I
PROPOSTA DOS PROJETOS DE EXTENSÃO - IFG/CÂMPUS FORMOSA

Projeto de
extensão
Coordenação
Área de
conhecimento
Carga horária
Modalidade
Número de
Vagas
Público alvo
Requisitos
mínimos
Data de
realização
Data e Horário
do evento
Objetivos

Metodologia

IFG/CÂMPUS FORMOSA
Rua 64, esq. c/ rua 11, s/n, Expansão Parque Lago
V Maratona de Programação do IFG Câmpus Formosa
Daniel Saad Nogueira Nunes
Informática
06 horas
Algoritmos e Programação
60
Comunidade interna e externa do IFG, acima de 13 anos de idade
Fazer a inscrição para o evento no link divulgado nesta chamada pública.
15 de Outubro de 2016
15 de Outubro de 2016, das 10:00 às 12:00h (Aquecimento);
15 de Outubro de 2016 das 14:00 às 18:00h (Maratona)
Disseminar o aprendizado de técnicas de algoritmos e programação entre
os participantes e possibilitar a integração entre os segmentos técnico,
docente e discente.
Evento em formato de competição.

