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CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2021- AÇÃO DE EXTENSÃO – IFG/CÂMPUS JATAÍ 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) – Câmpus Jataí, faz saber, pela presente 

Chamada Pública, que estarão abertas no período de 20 de agosto a 10 de outubro de 2021 as inscrições para a 

AÇÃO DE EXTENSÃO: O uso de novas tecnologias para geração de renda para trabalhadores 

informais e desempregados. 

1. DAS VAGAS E INSCRIÇÕES 

1.1. Serão disponibilizadas um total de cem vagas para o curso, que visa oportunizar o desenvolvimento de 

processos formativos para impulsionar a geração de capacitação, emprego e renda  para trabalhadores informais 

e/ou desempregados, cujo número aumentou no período de Pandemia. O curso será autoformativo e a distância, 

por meio do uso da Plataforma de ensino Moodle EaD. Nele, os cursistas terão acesso a ferramentas e 

informações sobre edição de imagens e vídeos para divulgação de seus produtos e serviços em redes sociais, 

estratégias muito importantes na atualidade. 

 

1.2. Os interessados na Ação deverão preencher, no período de 20/08 a 10/10 de 2021, a ficha de inscrição 

https://forms.gle/oWqszDdPe5uv11u18 e anexar cópia de CPF, RG e comprovante de endereço com CEP. 

 

1.3. Serão realizadas inscrições de acordo com o número de vagas estabelecidas mais o equivalente a 50% 

(cinquenta por cento) do número total de vagas para a composição de lista de espera, por ordem de envio, todas 

para a comunidade externa. 

 

2. DA SELEÇÃO 

2.1. A seleção consiste na classificação de candidatos de acordo com o número das vagas ofertadas, aptos à 

matrícula, bem como a classificação de candidatos para compor a lista de espera.  

2.2. A seleção dos candidatos se dará por meio da verificação dos documentos enviados e, se o número de 

inscrições for maior que o número de vagas, será realizado sorteio eletrônico pela Gerência de Pesquisa, Pós-

Graduação e Extensão. 

3. DAS MATRÍCULAS 

3.1. As matrículas automaticamente realizadas se, no ato da inscrições, o candidato preencher corretamente o 

formulário e enviar a documentação: 

I. Carteira de identidade; 

II. CPF; 

III. Comprovante de endereço com CEP; 

 

3.3. As matrículas em Ações de Extensão não estão sujeitas à possibilidade de trancamento. 

 

4. DAS OBRIGAÇÕES E DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1. O estudante matriculado que não comparecer ao início das atividades da Ação de Extensão deverá 

apresentar justificativa e esta será analisada pelo proponente da Ação de Extensão. A ausência de justificativa 

poderá caracterizar abandono, implicando em possibilidade de matrícula de novo estudante, conforme lista de 

espera. 

https://forms.gle/oWqszDdPe5uv11u18
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4.2. A inscrição implica automaticamente o conhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas pelo 

IFG/Câmpus Jataí nesta Chamada Pública, das quais o candidato ou seu representante legal não poderão, em 

hipótese alguma, alegar desconhecimento. 

4.3. O IFG/Câmpus Jataí não se responsabilizará por solicitação de inscrição não efetivada por motivos alheios 

à sua responsabilidade. 

4.4. É de inteira responsabilidade dos candidatos as informações prestadas no ato da inscrição. 

4.5. Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não obedeçam às determinações contidas nesta 

Chamada Pública ou que contenham informações falsas. 

4.6. Em qualquer etapa da seleção, em caso de dúvida, os candidatos deverão se dirigir a GEPEX do 

IFG/Câmpus Jataí.  

4.7. Os casos omissos, não previstos nesta Chamada Pública, serão analisados pela Gerência de Pesquisa, Pós-

Graduação e Extensão - GEPEX do IFG/Câmpus Jataí, que poderá, se julgar necessário, emitir consulta à 

PROEX. 

5. CRONOGRAMA 

AÇÃO PERÍODO  

ATIVIDADES 

AÇÃO DE EXTENSÃO: O uso 

de novas tecnologias para 

geração de renda para 

trabalhadores informais e 

desempregados. 

 

20/08 a 10/10/2021 

 

Período de Inscrições e 

matrículas 

 

20/09/2021 

 

Início das atividades 

 

 

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Módulo/Ferramentas/Procedimentos Período inicial de disponibilização Carga Horária 

Ambientação no Moodle 

Atendimento via Whatsapp 

20/09 2h 

MÓDULO 1: Português e Marketing 

Disponibilização de conteúdo e de atividades 

Atendimento pelo Moodle e Whatsapp 

 

20/09 

 

23h 

MÓDULO 2: Picsart 

Disponibilização de conteúdo e de atividades 

Atendimento pelo Moodle e Whatsapp 

 

30/09 

 

 

25h 

 

MÓDULO 3: Cap-cut 

Disponibilização de conteúdo e de atividades 

Atendimento pelo Moodle e Whatsapp 

30/09 

 

 

25h 

MÓDULO 4: Stories 

Atendimento pelo Moodle e Whatsapp Atendimento 

10/10  

25h 
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individualizado pelo Whatsapp e/ou Meet  

MÓDULO 5: Snapt chat 

Disponibilização de conteúdo e de atividades 

Atendimento pelo Moodle e Whatsapp 

 

10/10 

 

25h 

MÓDULO 6: Canva 

Disponibilização de conteúdo e de atividades 

Atendimento pelo Moodle e Whatsapp 

 

20/10 

 

25h 

 

MÓDULO 7: Reels 

Disponibilização de conteúdo e de atividades 

Atendimento pelo Moodle e Whatsapp 

 

20/10 

 

25h 

MÓDULO 8: - Extra - Photoshop 

Disponibilização de conteúdo e de atividades 

Atendimento pelo Moodle e Whatsapp 

 

30/10 

 

23h 

 

 Avaliação final e encerramento 30/10 

(Até 10/12) 

  2 h 

Total de horas  200h 

 

 
 

Jataí, 20 de agosto de 2021. 

 


