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CONVOCAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES 

CHAMADA PÚBLICA Nº 05/CSSB/2018 

Curso de Formação Inicial e Continuada em Horticultor Urbano, 

por meio do projeto Horta Orgânica de Inclusão Social e Cidadania de São 

Sebastião/DF 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB) – Campus São Sebastião 

– faz saber, pela presente convocação, que está aberto, no período de 29 de março a 06 de 

abril de 2018, o preenchimento de vagas remanescentes para o Curso de Formação Inicial e 

Continuada em Horticultor Urbano, por meio do projeto Horta Orgânica de Inclusão Social e 

Cidadania de São Sebastião/DF oferecido aos candidatos da comunidade interna e externa ao 

IFB, no CAMPUS SÃO SEBASTIÃO. 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Curso de Formação Inicial e Continuada em Horticultor Urbano é promovido por meio 

do projeto Horta Orgânica de Inclusão Social e Cidadania de São Sebastião/DF, que visa à 

inclusão de pessoas com deficiência por meio da agricultura orgânica, a partir da qualificação e 

inserção socioprodutiva e/ou no mundo do trabalho. 

1.2. O curso teve início no dia 26 de março de 2018 e acontecerá até o dia 04 de julho de 

2018, tendo uma carga horária de 120 (cento e vinte) horas. As aulas teóricas e práticas 

acontecem nas segundas-feiras (matutino: Turma A; vespertino: Turma B), quartas-feiras 

(matutino: Turma A; vespertino: Turma B) e sextas-feiras (matutino: Turma A; vespertino: 

Turma B). 

2. OBJETIVO GERAL 

 

Matricular 26 (vinte) pessoas com deficiência e/ou necessidades específicas no Curso de 

Formação Inicial e Continuada em Horticultor Urbano, que está sendo realizado no Instituto 

Federal de Brasília - Campus São Sebastião, como forma de contribuir para a formação 

profissional e a inclusão socioprodutiva de pessoas com deficiência - bem como demais 

necessidades específicas - para intervenção no espaço urbano e em pequenos espaços e 

geração de renda pela promoção da agricultura orgânica. 

 

3. DAS MATRÍCULAS  

3.1. Os candidatos e, caso necessário, seus acompanhantes, deverão realizar suas matrículas 

pessoalmente na Coordenação de Assistência Estudantil (CDAE) do IFB - Campus de São 

Sebastião, situado na Área Especial 2, São Bartolomeu de 09:00 às 12:00 e de 13:00 às 19:00. 

3.2. No ato da matrícula será obrigatório: 
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3.2.1. Preencher a ficha de matrícula, informando dados pessoais. 

3.2.2. Apresentar original e cópia dos seguintes documentos: 

a) 2 (duas) fotos 3x4 recentes (registradas há menos de 5 anos); 

b) Documento de Identidade (RG); 

c) Documento oficial onde conste o número do CPF; 

d) Histórico escolar, certificado ou declaração de próprio punho (Anexo I) informando o nível de 

escolaridade, somente para os acompanhantes. 

3.3. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada. 
 

4. CRONOGRAMA  

 

Cronograma da Convocação. 

ETAPAS DATA PREVISTA 

Publicação da convocação para preenchimento 

das vagas remanescentes 
29 de março de 2018 

Matrículas nas vagas remanescentes De 29 de março a 06 de abril de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Original assinado 

FERNANDO BARBOSA VITO DA SILVA 

Diretor Geral do Campus São Sebastião  

Portaria IFB nº 2.642, de 30/09/2016 


