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Edital n. 001/2022 

23 de junho de 2022 

 

Dispõe sobre as matrículas para o Curso de Espanhol ofertado 

pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

preferencialmente para os profissionais da Rede de Ensino de 

Ponte Serrada e demais interessados (acima de doze anos de 

idade) do município Ponte Serrada. 

 

O Município de Ponte Serrada, por meio da Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer, no uso de suas atribuições de acordo com as disposições 

legais e CONSIDERANDO a crescente demanda de alunos matriculados na Rede 

Municipal de Ensino de nacionalidade estrangeira, que utilizam a língua espanhola 

como principal meio de comunicação e a necessidade de capacitação dos 

profissionais da educação e demais interessados, TORNA PÚBLICA, através do 

presente edital, a abertura das matrículas e estabelece normas para realização do 

Curso de Espanhol, destinado preferencialmente aos profissionais da educação da 

Rede Municipal e Estadual de Ponte Serrada e demais interessados acima de 12 

(doze) anos de idade em estarem realizando o Curso de Espanhol – 

LanguageSchool, ministrado pela Escola de Idiomas FISK, na modalidade 

presencial, com duração de seis meses.  

 

1. DOS REQUISITOS E DA MATRÍCULA 

 

1.1 A matrícula para o Curso de língua estrangeira de Espanhol, de que trata este 

Edital, é destinadapreferencialmente aos profissionais da educação da Rede 

Municipal e Estadual de Ensino de Ponte Serrada e demais interessados acima de 

12 (doze) anos de idade do Município de Ponte Serrada. 

 

1.2 Do número de vagas: serão oferecidas 50 (cinquenta) vagas, distribuídas em 02 

(duas) turmas, com 25 (vinte e cinco) alunos cada.  
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1.3 O curso será ministrado na Rua Benevenuto Cesar Branco, n. 129, Bairro 

Antonio Paglia, Ponte Serrada, nas quartas-feiras, com aula de duração de 02 

(duas) horas semanais, nos seguintes horários:  

Turmas Horários Dia 

Turma A – (25 – vinte e cinco alunos) 17h30min às 19h30min 

 

Quarta-feira 

Turma B – (25 – vinte e cinco alunos)  19h30min às 21h30min Quarta-feira 

 

1.4 O curso deste edital é ofertado na modalidade PRESENCIAL, prevendo a 

presença obrigatória do discente no local do curso nos dias das aulas. 

 

1.5 O início das aulas poderá ser alterado conforme necessidade da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e a confirmação da data, bem 

como demais orientações, se dará no momento da matrícula.  

 

1.6 O objetivo, a carga horária e a duração do curso estão descritos no quadro a 

seguir. 

 

Objetivos: Carga Horária  

Proporcionar oportunidades para que o aluno 

desenvolva as habilidades comunicativas no idioma 

escolhido (no caso, espanhol): conversação, leitura, 

escrita e compreensão auditiva; 

Fornecer base sólida das estruturas da língua para 

que o aluno entenda como o idioma funciona e seja 

capaz de produzir sua própria comunicação com 

confiança e independência; 

 

Duração de 06 (seis) 

meses com carga horária 

de 02 (duas) horas 

semanais  
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1.7 O público estratégico e os pré-requisitos dos candidatos estão descritos no 

quadro a seguir. 

 

Público Estratégico  Pré- requisitos 

Profissionais da educação da Rede Municipal e Estadual de 

Ensino de Ponte Serrada 

Comprovação do 

vínculo  

Demais interessados (acima de 12 (doze) anos) Maior de 12 

(doze) anos 

 

2. As matrículas deverão ser realizadaspresencialmente, no seguinte endereço: no 

Polo da Universidade Aberta do Brasil – UAB, na Rua Benevenuto Cesar Branco, n. 

129, Bairro Antônio Paglia, Ponte Serrada/SC a partir do 24/06/2022 até o dia 

30/06/2022, no horário das 13h00m às 17h00m e das 18h30m às 22h00m.  

 

2.1 Os documentos necessários para a matrícula são:  

a)Ficha de inscrição devidamente preenchida (conforme anexo); 

b) Cópia da carteira de Identidade ou Documento Nacional de Identidade;  

c) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

2.1.2 Para efeito deste edital são aceitos como documentos oficiais de identificação 

com foto os seguintes documentos: a) Carteiras expedidas pela Secretaria de 

Segurança Pública, pelos Comandos Militares, pelo Corpo de Bombeiros e pela 

Polícia Militar; b) Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores do exercício 

profissional (Ordens, Conselhos etc); c) Passaportes, carteiras funcionais do 

Ministério Público e da Magistratura, Registro Nacional de Estrangeiros - RNE, com 

foto, Carteira Nacional de Habilitação (modelo com foto) e Carteira de Trabalho, com 

foto.  

d) Para os profissionais de educação da Rede Municipal e Estadual do Município 

de Ponte Serrada deverá ser apresentado, no momento da inscrição, documento 

comprobatório do vínculo empregatício atualizado, sendo aceito a apresentação de 
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cópia de comprovante de pagamento atualizado contendo informações quanto ao 

vínculo com a educação.  

 

2.2 Em caso de matrícula de interessado com idade entre 12 (doze) anos à 17 

(dezessete) anos, ou seja, menor de idade, será obrigatório que a matrícula seja 

realizada por responsável legal. 

 

2.3 Antes de efetuar a matrícula, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se 

de que preenche todos os requisitos exigidos, conforme quadro de vagas do item 

1.3. 

 

2.4 A matrícula é gratuita e será feita exclusivamente no endereço informado no item 

2 e no período estabelecido, não se admitindo a realização de matrícula após o 

período de encerramento.  

 

2.5O comprovante de matrícula transformar-se-á no documento com o qual, nos 

momentos exigidos, comprovará a efetivação de matrícula, não assegurando, de 

imediato, o direito a vaga/turma pretendida, caso as vagas já tenham sido 

preenchidas no momento da realização da matrícula. 

 

2.6As informações fornecidas na ficha de matrícula e o seu correto preenchimento 

são de responsabilidade do candidato, dispondo a Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Esporte e Lazer do direito de excluir aquele que não preencher a 

solicitação de matrícula de forma completa, correta e/ou fornecer dados 

comprovadamente inverídicos.  

 

2.7A matrícula implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas neste edital, 

das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.  
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2.8A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer não se 

responsabilizará por inscrições ou formulários de matrículas não recebidos por 

motivos de ordem técnica ou fora do prazo estabelecido no presente Edital para a 

realização da inscrição.  

 

3. Da divulgação dos matriculados:  

 

3.1 As matrículas serão realizadas considerando o número de matriculados em 

relação ao número de vagas ofertadas(conforme item 1.3 deste Edital). 

 

3.2 No dia 06/07/2022estará disponível no site da Prefeitura Municipal de Ponte 

Serrada https://www.ponteserrada.sc.gov.br/ as listas com a relação dos 

matriculados por ordem de matrícula.  

 

3.3 Caso o número de matrículas seja superior ao número de vagas ofertadas, os 

matriculados após o término das vagas, constarão em lista de espera, no aguardo 

de vaga em caso de desistência dos primeiros matriculados antes da data prevista 

para o início do curso.  

 

3.4 O candidato matriculado que faltar as três primeiras aulas, perderá o direito à 

vaga e será automaticamente considerado desistente.  

 

4. Das disposições gerais 

 

4.1 O processo a que se refere este Edital se encerrará com a divulgação da lista 

dos matriculados.  

 

4.2 Dúvidas e esclarecimentos poderão estar sendo sanados através do e-mail: 

educacao@ponteserrada.sc.gov.br.  

https://www.ponteserrada.sc.gov.br/
mailto:educacao@ponteserrada.sc.gov.br
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4.3 A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer divulgará, sempre 

que necessário, editais e normas complementares sobre este processo. 

 

4.4 A inscrição neste processo implica em conhecimento e tácita aceitação das 

condições estabelecidas neste Edital e demais instrumentos reguladores, sobre os 

quais não poderá alegar desconhecimento. 

 

4.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer.  

 

4.6 A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer reserva-se o 

direito de não ofertar o curso caso o número de alunos matriculados seja inferior a 

75% (setenta e cinco por cento) do número de vagas ofertadas.  

 

4.7 Se a qualquer tempo for constatado por meio eletrônico, estatístico, visual ou 

grafológico ou por investigação policial, ter o candidato omitido informações e/ou as 

tornadas inverídicas, fraudado e/ou falsificado documentos, o mesmo será eliminado 

do processo seletivo e, se matriculado, terá a matrícula cancelada.  

 

4.8 A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer não se 

responsabilizará por inscrições, mensagens ou recursos não recebidos por motivos 

de ordem técnica de computadores, falhas na comunicação, congestionamento das 

linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que 

impossibilitem a transferência dos dados. 

 

4.9 Será emitido certificado ao final da realização do curso pela Escola de Idiomas 

FISK ao aluno que alcançar 100% (cem por cento) de frequência e aproveitamento.  
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5.Todos os horários estabelecidos neste edital referem-se ao horário oficial de 

Brasília/DF.  

 

 

Ponte Serrada, 23 de junho de 2022.  

 

NADIA TEREZINHA POLETTO 

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

 

 

CRONOGRAMA 

 

ETAPA PERÍODO 

Publicação e divulgação do Edital 23 de junho de 2022 

Período de matrícula 

24/06/2022 até o dia 30/06/2022, em dias 

úteis, das 13h00m às 17h30m e das 18h30m 

às 22h00m 

Divulgação dos matriculados 06/07/2022 

Início do curso 13/07/2022 
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Ficha de inscrição 

 

 

Nome: __________________________________________________ 

CPF: _____________________ e RG _________________________ 

Endereço: _______________________________________________ 

Telefone: ________________________________________________ 

Local de trabalho (Profissionais de Educação): __________________ 

 

Curso: Espanhol 

Dia do curso: Nas quartas-feiras 

Horário:  

Turma pretendida -A: 17h30min às 19h30min (   ) 

 

Turma pretendida -B:19h30min às 21h30min (   ) 

 

 

 

 

DECLARAÇÃOETERMODECIÊNCIAERESPONSABILI

DADE 

Pelo presente, venho requerer a matrícula para Curso de Espanhol, estando ciente de que a 

inscrição não garante de imediato o direito à vaga/turma pretendida, caso o número de 

vagas no momento da matrícula já tenha sido preenchido, bem como que em caso de falta 

nos três primeiros encontros do curso serei considerado, automaticamente, como desistente. 

Estoucientedequerespondereicivil,criminaleadministrativamenteporprestar 

informaçõesincorretasoufalsas. 

Local: Data: / /2022. 

 

_____________________________________ 

Assinatura  


