23/07/2021

SEI/IFTO - 1356430 - Etapas do Edital

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Reitoria

EDITAL Nº 27/2021/REI/IFTO, DE 2 DE JUNHO DE 2021
RETIFICAÇÃO Nº 3
SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE ESTUDANTES PARA CURSOS DE INGLÊS E ESPANHOL APLICADOS A
SERVIÇOS TURÍSTICOS, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS,
nomeado pelo Decreto Presidencial de 3 de abril de 2018, publicado no Diário Oficial da
União de 4 de abril de 2018, seção 2, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em
parceria com o Ministério do Turismo – MTur, torna pública a Retificação nº 3 do processo de
Seleção Simplificada de Condutores e Guias de Turismo para Cursos de Formação Inicial e
Continuada – FIC de Inglês e Espanhol aplicados a serviços turísticos, na modalidade a
distância, firmada por meio do Termo de Execução Descentralizada – TED nº 004/2019,
conforme o disposto a seguir:
1.

ONDE SE LÊ:

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O objetivo do presente edital é atender à demanda do Ministério do Turismo – MTur
para capacitação de Condutores e Guias de Turismo por meio da oferta de cursos de
Formação Inicial e Continuada – FIC de Inglês e Espanhol aplicados a serviços turísticos, na
modalidade a distância. A presente seleção será regida por este edital e executada pela PróReitoria de Extensão do Instituto Federal do Tocantins – IFTO.
1.2. Este edital atenderá exclusivamente guias turísticos (pessoa física) registrados no
Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos – Cadastur e condutores de turismo atuantes
em Unidades de Conservação.
1.8. Serão ofertadas no total de 3.800 vagas, conforme o seguinte Quadro geral de vagas e
perfil profissional:
CURSOS

CH

VAGAS ESCOLARIDADE
MÍNIMA

Espanhol
aplicado
a 200
serviços
627
turísticos para horas*
condutores

PERFIL PROFISSIONAL

O estudante do curso de
Ensino
Espanhol
para
serviços
Fundamental II (6º turísticos, na modalidade EaD,
a 9º) Completo
deverá ser capaz de:
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Espanhol
200
1.273
aplicado
a horas*
serviços
turísticos para
guias de turismo

Inglês aplicado a
serviços
200
627
turísticos para horas*
condutores

Inglês aplicado a
serviços
200
1.273
turísticos para horas*
guias de turismo

TOTAL DE VAGAS

2.

Ensino
Completo

Médio - Compreender e produzir
mensagens orais e escritas em
língua espanhola em nível
básico, no setor turístico, com
vistas a atender às demandas e
expectativas dos clientes de
forma a atendê-los com
objetividade e cordialidade.
- Esclarecer dúvidas usuais no
setor turístico e apresentar as
principais
informações
referentes à região em que
atua.
- Compreender e produzir
gêneros textuais básicos do
setor turístico.
Reconhecer
variações
culturais e linguísticas do
universo do Espanhol.
- Usar estruturas da língua
espanhola
em
situações
comunicativas reais.
O estudante do curso de Inglês
para serviços turísticos, na
modalidade EaD, deverá ser
capaz de:
- Compreender e produzir
Ensino
mensagens orais e escritas em
Fundamental
I língua inglesa em nível básico,
(1º a 5º) Completo no setor turístico, com vistas a
atender às demandas e
expectativas dos clientes de
forma a atendê-los com
objetividade e cordialidade.
- Esclarecer dúvidas usuais no
setor turístico e apresentar as
principais
informações
referentes à região em que
atua.
- Compreender e produzir
gêneros textuais básicos do
Ensino
Médio setor turístico.
Completo
Reconhecer
variações
culturais e linguísticas do
universo do Inglês.
- Usar estruturas da língua
inglesa
em
situações
comunicativas reais.

3.800

LEIA-SE:

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O objetivo do presente edital é atender à demanda do Ministério do Turismo – MTur
para capacitação de condutores, guias de Turismo, estudantes de turismo e profissionais que
atuam na cadeia produtiva do turismo por meio da oferta de cursos de Formação Inicial e
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Continuada – FIC de Inglês e Espanhol aplicados a serviços turísticos, na modalidade a
distância. A presente seleção será regida por este edital e executada pela Pró-Reitoria de
Extensão do Instituto Federal do Tocantins – IFTO.
1.2. Este edital atenderá exclusivamente guias turísticos (pessoa física) registrados no
Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos – Cadastur, condutores de turismo atuantes
em Unidades de Conservação, estudantes que comprovem seu vínculo com instituição de
ensino (declaração do curso da área de turismo) e profissionais que atuam na cadeia
produtiva do turismo que comprovem sua atuação neste segmento (declaração do
empregador da área).
1.8. Serão ofertadas no total de 3.800 vagas, conforme o seguinte Quadro geral de vagas e
perfil profissional:
CURSOS

CH

VAGAS ESCOLARIDADE
MÍNIMA

Espanhol aplicado a
serviços
turísticos 200
135
horas*
para condutores

Espanhol aplicado a
serviços
turísticos 200
para
guias
de horas* 325
turismo

Espanhol aplicado a
serviços
turísticos 200
200
para estudantes de horas*
turismo

Espanhol aplicado a
serviços
turísticos
para
profissionais 200
1.072
que atuam na cadeia horas*
produtiva do turismo
Inglês aplicado a
serviços
turísticos
para condutores
Inglês aplicado a
serviços
turísticos
para
guias
de
turismo
Inglês aplicado a
serviços
turísticos
para estudantes de
turismo
Inglês aplicado a
serviços
turísticos
para
profissionais

200
horas* 341
200
455
horas*
200
horas* 200
200
1.072
horas*

PERFIL PROFISSIONAL

O estudante do curso de
Ensino
Espanhol para serviços
Fundamental II (6º turísticos, na modalidade
a 9º) Completo
EaD, deverá ser capaz de:
- Compreender e produzir
mensagens orais e escritas
em língua espanhola em
nível básico, no setor
Ensino
Médio turístico, com vistas a
Completo
atender às demandas e
expectativas dos clientes
de forma a atendê-los com
objetividade
e
cordialidade.
- Esclarecer dúvidas usuais
Ensino
Fundamental II (6º no setor turístico e
apresentar as principais
a 9º) Completo
informações referentes à
região em que atua.
- Compreender e produzir
gêneros textuais básicos
do setor turístico.
- Reconhecer variações
Ensino
Fundamental II (6º culturais e linguísticas do
universo do Espanhol.
a 9º) Completo
- Usar estruturas da língua
espanhola em situações
comunicativas reais.
Ensino
O estudante do curso de
Fundamental
I Inglês
para
serviços
(1º a 5º) Completo turísticos, na modalidade
EaD, deverá ser capaz de:
Ensino
Médio - Compreender e produzir
mensagens orais e escritas
Completo
em língua inglesa em nível
básico, no setor turístico,
com vistas a atender às
Ensino
Fundamental II (6º demandas e expectativas
dos clientes de forma a
a 9º) Completo
atendê-los
com
objetividade
e
Ensino
cordialidade.
Fundamental II (6º
a 9º) Completo
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que atuam na cadeia
produtiva do turismo

TOTAL DE VAGAS

3.

- Esclarecer dúvidas usuais
no setor turístico e
apresentar as principais
informações referentes à
região em que atua.
- Compreender e produzir
gêneros textuais básicos
do setor turístico.
- Reconhecer variações
culturais e linguísticas do
universo do Inglês.
- Usar estruturas da língua
inglesa
em
situações
comunicativas reais.
3.800

ONDE SE LÊ:

2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
2.1. Das vagas para condutores:
a) ter 18 (dezoito) anos completos na data de inscrição;
b) possuir formação como condutor ou declaração de atuação em Unidades de Conservação;
c) possuir e-mail válido;
d) possuir RG e CPF;
e) possuir, no ato da inscrição, escolaridade mínima exigida para o curso que deseja,
conforme item 1.8 do edital; e
f) possuir nacionalidade brasileira.
2.2. Das vagas para guias de turismo:
a) ter 18 (dezoito) anos completos na data de inscrição;
b) possuir registro ativo no Cadastur na data da inscrição;
c) possuir e-mail válido;
d) possuir RG e CPF;
e) possuir, no ato da inscrição, escolaridade mínima exigida para o curso que deseja,
conforme item 1.8 do edital; e
f) possuir nacionalidade brasileira.

4.

LEIA-SE:

2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
2.1. Das vagas para condutores:
a) ter 18 (dezoito) anos completos na data de inscrição;
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b) possuir formação como condutor ou declaração de atuação em Unidades de Conservação;
c) possuir e-mail válido;
d) possuir RG e CPF;
e) possuir, no ato da inscrição, escolaridade mínima exigida para o curso que deseja,
conforme item 1.8 do edital; e
f) possuir nacionalidade brasileira.
2.2. Das vagas para guias de turismo:
a) ter 18 (dezoito) anos completos na data de inscrição;
b) possuir registro ativo no Cadastur na data da inscrição;
c) possuir e-mail válido;
d) possuir RG e CPF;
e) possuir, no ato da inscrição, escolaridade mínima exigida para o curso que deseja,
conforme item 1.8 do edital; e
f) possuir nacionalidade brasileira.
2.3. Das vagas para estudantes de turismo:
a) ter 18 (dezoito) anos completos na data de inscrição;
b) possuir e-mail válido;
c)possuir RG e CPF;
d) possuir, no ato da inscrição, escolaridade mínima exigida para o curso que deseja,
conforme item 1.8 do edital;
e) possuir nacionalidade brasileira; e
f) possuir Declaração da Instituição de Ensino.
2.4. Das vagas para profissionais que atuam na cadeia produtiva do turismo:
a) ter 18 (dezoito) anos completos na data de inscrição;
b) possuir e-mail válido;
c)possuir RG e CPF;
d) possuir, no ato da inscrição, escolaridade mínima exigida para o curso que deseja,
conforme item 1.8 do edital;
e) possuir nacionalidade brasileira; e
f) possuir Declaração do empregador.

5.

ONDE SE LÊ:

8. DA EXECUÇÃO DOS CURSOS
8.5. Quadro de descrição dos cursos:
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DURAÇÃO
CURSO

CURSO
Espanhol aplicado a serviços turísticos
para condutores
Espanhol aplicado a serviços turísticos
para guias de turismo
Inglês aplicado a serviços turísticos para
condutores
Inglês aplicado a serviços turísticos para
guias de turismo

6.

DO ENCONTROS
SÍNCRONOS

8/2021 a 5/2022

Terça-feira 19h as 21h

8/2021 a 5/2022

Quinta-feira 19h as 21h

8/2021 a 5/2022

Segunda-feira
21h

8/2021 a 5/2022

Quarta-feira 19h as 21h

19h

as

LEIA-SE:

8.5. Quadro de descrição dos cursos:
CURSO

DURAÇÃO
CURSO

Espanhol aplicado a serviços turísticos
para condutores, guias, estudantes e 8/2021 a 5/2022
profissionais da área do turismo
Inglês aplicado a serviços turísticos para
condutores, guias, estudantes
e 8/2021 a 5/2022
profissionais da área do turismo

DO ENCONTROS
SÍNCRONOS
Terça-feira 19h as 21h
Quarta-feira 19h as 21h

Palmas, 22 de julho de 2021.
ANTONIO DA LUZ JÚNIOR
Reitor do Instituto Federal do Tocantins

Documento assinado eletronicamente por Antonio da Luz Júnior, Reitor, em
22/07/2021, às 17:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1356430 e o código CRC CC40AE07.

Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Quadra 202 Sul, ACSU-SE 20, Conjunto 1, Lote 8 - Plano Diretor
Sul — CEP 77020-450 Palmas/TO — (63) 3229-2200
portal.ifto.edu.br — reitoria@ifto.edu.br
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