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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - CURSO DE CAPACITAÇÃO EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) campus Monte Castelo e a Agência

IFMA de Inovação (AGIFMA), no âmbito dos Projetos de Interesse Nacional nas Áreas de TIC (PPI) do Ministério

da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, publicado

como Residência em TIC 09 (processo 01245.005714/2022-18), coordenado pela Associação para Promoção da

Excelência do So ware Brasileiro (So ex), torna público o processo sele vo simplificado para preenchimento de

vagas em curso de capacitação em Inteligência Ar ficial, na modalidade a distância – EaD.

1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

1 . 1 A oferta do referido curso de capacitação tem o obje vo de proporcionar à comunidade local uma

oportunidade de qualificação profissional e desenvolvimento pessoal por meio da par cipação em curso de curta

duração na área de Inteligência Ar ficial;

1.2 O curso objeto deste edital será ofertado majoritariamente na modalidade de Ensino a Distância (EaD) através

de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);

1 . 3 O curso será aberto à comunidade e tem como finalidade promover capacitação, qualificação,

aperfeiçoamento e atualização de conhecimentos a profissionais para a inserção produ va e exitosa de

trabalhadores no mundo do trabalho, em consonância com a realidade local, regional e nacional.

2. DAS VAGAS, DOS REQUISITOS E DA SELEÇÃO

2.1 Serão ofertadas 150 vagas a candidatos que concluíram no mínimo o Ensino Médio;

2.2 No momento da inscrição, o candidato responderá um teste classificatório contendo 10 (dez) questões de

múl pla escolha sobre conhecimentos básicos necessários ao desenvolvimento do curso;

2.3 O ques onário não possui caráter eliminatório, porém será u lizado para classificação dos candidatos dentro

do número de vagas disponibilizadas.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1 Para realizar a inscrição, o candidato deverá:

a) Possuir um e-mail válido e a vo do Gmail;

b) Preencher todos os itens do formulário, anexando os documentos descritos no item 3.2;

c) Responder às questões do teste de múl pla escolha des nado à classificação dos candidatos e

d) Pressionar o botão “enviar” ao término do preenchimento do formulário.

3.2 Para efetuar a inscrição, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico:

h ps://forms.gle/tsAqVyJd1TTVFfCZ7, no período de 18/01/2023 a 22/01/2023, e preencher o formulário

eletrônico com os dados solicitados e anexar:

a) Comprovante de nível de escolaridade completo sob a forma de declaração emi da pela ins tuição de ensino

ou cer ficado de conclusão (frente e verso do documento); e

b) RG ou CNH (frente e verso do documento).

3.3 Todas as cópias dos documentos devem ser legíveis, anexadas por etapas, de acordo com o preenchimento do

Formulário de Inscrição. O formato do arquivo pode ser imagem ou PDF;



3.4 A AGIFMA não se responsabiliza por solicitação de inscrição via Internet não recebida por mo vo de ordem

técnica dos computadores, falhas de comunicação, conges onamento das linhas de comunicação bem como de

outros fatores técnicos que impossibilitem a finalização da inscrição;

3.5 O candidato é o ÚNICO responsável pelo correto preenchimento do Formulário de Inscrição. A constatação de

informação incorreta de dados implicará o cancelamento da inscrição e sua desclassificação deste processo

sele vo.

4. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

4.1 Será feita a verificação dos documentos e dados inseridos no Formulário de Inscrição, em atendimento ao item

3.3;

4.2 Os candidatos serão selecionados em atendimento aos requisitos mínimos de formação e ao quan ta vo de

vagas delimitadas no item 2.1, classificados em ordem decrescente de acordo com a pontuação ob da no teste

classificatório;

4.3 Os candidatos que não preencherem adequadamente o Formulário de Inscrição e não inserirem os

documentos solicitados serão automa camente desclassificados;

4.4 Caso o número de candidatos selecionados ultrapasse o número de vagas disponíveis, será divulgada uma lista

de espera ordenada de acordo com a data e o horário da inscrição.

5. DO RESULTADO

5.1 Todas as publicações e resultados serão divulgados no site inova.ifma.edu.br, obedecendo ao cronograma

previsto no item 7;

5.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todas as etapas do processo sele vo no endereço

determinado no item 5.1, bem como atentar para os prazos e procedimentos dispostos no presente Edital.

6. DOS RECURSOS

6.1 O candidato que desejar interpor recurso poderá fazê-lo no prazo informado no cronograma definido no item

7, por meio de formulário eletrônico a ser divulgado em anexo ao documento de resultado parcial da seleção;

6.2 Não serão admi dos recursos fora dos prazos definidos neste Edital.

6.3 O resultado dos recursos será publicado na área do Edital, no endereço eletrônico inova.ifma.edu.br.

7. DO CRONOGRAMA

ATIVIDADE DATA

Publicação do Edital 19/01/2023

Impugnação do Edital Até 24/01/2023

Período de inscrição 19/01/2023 a 30/01/2023

Pré-seleção e seleção das inscrições 31/01/2023

Divulgação do resultado parcial A par r de 01/02/2023

Período para recursos Até 03/02/2023

Divulgação do resultado dos recursos 06/02/2023



Divulgação do resultado final 07/02/2023

Aula inaugural 09/02/2023

8. DA REALIZAÇÃO DO CURSO

8.1 O Curso será realizado de forma remota, totalmente online, no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), com

carga horária total de 100 horas, conforme disposição no Anexo I;

8.2 No Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) serão disponibilizadas as informações gerais sobre o

desenvolvimento do curso, comunicados aos estudantes, materiais de estudo, exercícios e avaliações obrigatórias.

8.3 As aulas serão ministradas de forma síncrona (encontros online ao vivo com os instrutores), e a gravação e

materiais auxiliares de forma assíncrona (gravações).

8.4 Compete ao aluno, frequentar assiduamente o AVA de forma a acessar as aulas disponibilizadas, realizar os

testes obrigatórios e verificar o agendamento e links de acesso às aulas síncronas.

8.5 O Curso terá início conforme descrito no Cronograma, podendo este ser alterado a critério da coordenação do

projeto, na hipótese de caso fortuito e força maior;

8.6 É necessário que o candidato classificado tenha computador com acesso à internet, uma vez que as aulas serão

executadas exclusivamente on-line;

8.7 As aulas síncronas serão realizadas às terças e quintas-feiras (19:30 às 21:30) através da plataforma Google

Meet.

8.8 Ocasionalmente, poderão ser agendados encontros síncronos às sextas-feiras.

8.9 O aluno matriculado que não acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) durante a primeira semana

de aula terá sua inscrição cancelada e será subs tuído por candidato da Lista de Espera;

8.10 A média para aprovação nos cursos deve ser maior ou igual a 7,0 (70%) para a obtenção do cer ficado.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 O presente processo sele vo será regido pelas normas e condições estabelecidas neste Edital, de modo que

nenhum candidato poderá alegar desconhecimento para se eximir de qualquer responsabilidade. O não

atendimento às normas presentes neste Edital implicará na desclassificação imediata do candidato;

9.2 Este edital na íntegra, seus anexos, resultados e qualquer alteração  serão divulgados no site inova.ifma.edu.br;

9.3 O presente Edital poderá ser revogado ou anulado a qualquer tempo, no todo ou em parte, por mo vo de

interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de qualquer

natureza;

9.4 A realização do curso ou parte dele poderá ser suspensa ou cancelada por decisão da AGIFMA, no caso de

interesse da administração e ou indisponibilidade de recursos orçamentários, ficando o candidato ciente de que

todo o processo de seleção bem como sua inscrição não garantem a realização do curso e a cer ficação tácita;

9.5 A comissão responsável pelo processo sele vo foi estabelecida pela Portaria IFMA N° 74/2023, DE 9 DE

JANEIRO DE 2023;

9.6 Dúvidas acerca deste edital podem ser encaminhadas à PRPGI/IFMA, através do endereço eletrônico

inovacao.prpgi@ifma.edu.br;

9.7 Os casos omissos serão resolvidos pela Agência de Inovação do IFMA (AGIFMA).

São Luís - MA, 19 de janeiro de 2023

Cláudio Leão Torres (271979)
Diretor Geral do campus Monte Castelo
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