ANEXO III
CHAMADA PÚBLICA Nº 08/2021- 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 24 de setembro a
06 de outubro de 2021 as inscrições para a AÇÃO DE EXTENSÃO: Plataforma Google
for Education.
1. DO CURSO E PÚBLICO ALVO
1.1
A ação de extensão tem por objetivo a oferta de curso sobre os aplicativos
disponíveis na plataforma Google for Education, que é composto por: Google
Documentos; Google Planilhas; Google Apresentações; Google Meet; Google Formulários;
Google Drive; Google Classroom e Youtube.
1.2
O curso foi elaborado em módulos independentes sobre os referidos aplicativos que
compõem a referida plataforma, também conhecido como pacote de escritório.
1.3
O público alvo são professores de qualquer rede de ensino, que tenham acesso a
internet e disponibilidade para participar das aulas.
2. DAS VAGAS, INSCRIÇÕES E MATRÍCULAS
2.1.
Serão disponibilizadas um total de 30 vagas, que visam oferecer uma formação
sobre os aplicativos da plataforma Google.
2.2.
Os interessados na Ação de extensão deverão preencher o formulário de inscrição
disponível no endereço eletrônico: https://www.ifg.edu.br/jatai/campus/extensao/editais
incluindo todos os documentos necessários para a efetivação da inscrição/matrícula:
I. Carteira de identidade;
II. CPF;
III. Comprovante de endereço com CEP;
IV. Comprovante de que é professor (diploma, contracheque, declaração)
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2.3.
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.
2.4
Caso não sejam preenchidas todas as vagas, fica a critério da coordenadora da Ação
de Extensão o aceite de novas inscrições no decorrer da execução dessa ação a qualquer
momento;
2.5 Ao se inscrever, os candidatos estarão automaticamente se inscrevendo em todos os
módulos.
2.6
Aos inscritos será disponibilizada a possibilidade de participar de apenas um dos
módulos, devendo para tanto entrar em contato com a coordenadora da ação, após a
seleção.
3. DA SELEÇÃO
3.1. 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.
3.2. 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.
3.3. A lista dos candidatos selecionados e a lista de espera serão divulgadas no site do da
ação, a saber: https://www.ifg.edu.br/jatai/campus/extensao/editais a partir de 01/10/2021.

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.
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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. Caso haja mais interessados que vagas, novas vagas poderão ser ofertadas, conforme
divulgação no site extensão.ifg.edu.br/msi ;
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

Inscrições/matrículas

24/09 a 06/10/2021

Início das aulas

13/10/2021

Geppex Jataí
Jataí, 23 de setembro de 2021.
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