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 CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2022 
CHAMADA PÚBLICA - AÇÃO DE EXTENSÃO – IFG/CÂMPUS FORMOSA

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) – Câmpus Formosa, faz saber, pela
presente Chamada Pública, que estarão abertas no período de 18/11 a 26/11/2022 as inscrições para a AÇÃO DE
EXTENSÃO: 7º Installfest do IFG – Campus Formosa.

1. DAS VAGAS E INSCRIÇÕES
1.1 Serão disponibilizadas um total de 1 5 vagas para a Ação e Extensão 7º Installfest do IFG – Campus
Formosa, que visa prestar serviço de formatação de computadores, sendo destinada ao seguinte público: pessoas
que desejam ter seus computadores formatados e devidamente configurados.
1.2 Os interessados na Ação de Extensão deverão, no período entre 18/11 a 26/11/2022, preencher a ficha de
inscrição disponibilizada em https://forms.gle/53BdR8Cfkoc5LgZr9.

INSCRIÇÕES
DATA (INÍCIO E FIM) HORÁRIOS
18/11 a 26/11/2022 até 23:59 do dia

26/11/2022

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, conforme quadro abaixo:

NÚMERO DE VAGAS

Comunidade
Externa

Comunidade Interna -
IFG

Total

≥ 80% do total de
vagas

12

≤ 20% do total de vagas

3
15

1.4 As vagas destinadas para comunidade externa serão ofertadas para a população em geral, excluídos os
candidatos que se enquadram nas condições do subitem

1.5 As vagas destinadas à comunidade interna são para servidores efetivos e/ou substitutos e estudantes
matriculados em cursos regulares do IFG.

2 . DA SELEÇÃO

2.1 A seleção consiste na classificação de candidatos de acordo com o número das vagas ofertadas, aptos à
matrícula, conforme o processo seletivo, bem como a classificação de candidatos para compor a lista de espera.

2.2. A seleção dos candidatos se dará por meio dos seguintes instrumentos e critérios: sorteio público.

2.3. A seleção será realizada conforme local, data e horário abaixo indicados:

Local Data Horário
Online

(meet.google.com/x
fk-kaac-ihx)

28/11/2022 10:00



2.4. A lista dos candidatos selecionados e a lista de espera serão divulgadas no site do IFG/Câmpus Formosa
(www.ifg.edu.br/formosa),a partir de 29/11/2022. Os participantes selecionados serão convidados por e-mail. Caso
haja desistência, novos participantes serão convidados a partir da lista de espera.

2.5. Na inexistência de candidatos classificados de acordo com o número de vagas reservadas para a
comunidade externa, conforme previsto no subitem 1.3, as vagas remanescentes não poderão ser preenchidas
por candidatos da comunidade interna, devendo-se realizar nova chamada pública para o seu preenchimento.

2.6. Na inexistência de candidatos classificados de acordo com o número de vagas reservadas para a
comunidade interna, conforme previsto no subitem 1.3, as vagas remanescentes poderão ser preenchidas por
candidatos da comunidade externa, classificados em lista de espera.

3. DOS SELECIONADOS
3.1. Os selecionados deverão responder o e-mail da GEPEX ou enviar um e-mail para
gepex.formosa@ifg.edu.br confirmando o interesse em ter seu computador/notebook devidamente formatado e
configurado no dia do evento (06/12/2022):

PRAZO PARA RESPONDER OU ENVIAR E-MAIL
PARA GEPEX

23:59 horas do dia 01/12/2022

3.2 Caso os candidatos aprovados em 1ª chamada não respondam ao e-mail, uma 2ª chamada será publicada em
até 01 (um) dia útil após o encerramento do prazo estabelecido para a resposta do e-mail da 1ª chamada,
contendo prazo de resposta para a 2ª chamada, e assim sucessivamente até o preenchimento de todas as vagas
ofertadas.

4 . DAS OBRIGAÇÕES E DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1 O IFG/Câmpus Formosa não se responsabilizará por solicitação de inscrição não efetivada por motivos alheios
à sua responsabilidade.
4.2 É de inteira responsabilidade dos candidatos as informações prestadas no ato da inscrição.
4.3 Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não obedeçam às determinações contidas nesta
Chamada Pública ou que contenham informações falsas.
4.4 Em qualquer etapa da seleção, em caso de dúvida, os candidatos deverão se dirigir a GEPEX do IFG/Câmpus
Formosa.
4.5 Os casos omissos, não previstos nesta Chamada Pública, serão analisados pela Gerência de Pesquisa, Pós-
Graduação e Extensão - GEPEX do IFG/Câmpus Formosa, que poderá, se julgar necessário, emitir consulta à
PROEX.

5. CRONOGRAMA
CÂMPUS PERÍODO

ATIVIDADES

Formosa

18/11 a 26/11/2022 Período de Inscrições
28/11/2022 (10:00) Seleção
29/11/2022 Divulgação dos classificados em 1ª

chamada e lista de espera
01/12/2022 Confirmação de interesse na 1ª

chamada
04/12/2022 Confirmação de interesse na 2ª

chamada
06/12/2022 Início das atividades

6. RESUMO DESCRITIVO DA CHAMADA PÚBLICA

IFG/CÂMPUS FORMOSA
Endereço: Rua 64, s/n - Esq. c/ Rua 11 - Parque Lago, Formosa - GO, 73813-
816
Ação de Extensão 7º Installfest do IFG – Câmpus Formosa

Proponente/ Coordenação Mário Teixeira Lemes

Área de conhecimento Ciência da Computação

Carga horária 20 HORAS



Modalidade Presencial

Número de vagas 15

Público Pessoas que desejam ter seus computadores
formatados e devidamente configurados

Requisitos mínimos Ter um computador de mesa e/ou notebook
para ser formatado

Data de início 06/12/2022

Data de término 06/12/2022

Perfil da Ação de Extensão Prestação de serviço

Objetivos Prestar serviço gratuito de formatação de
computadores para comunidade acadêmica do
IFG Campus Formosa, permitindo que as
pessoas tenham um sistema devidamente
configurado
em seus computadores.

Metodologia De maneira a organizar a ação é necessário a
preparação dos pendrives e discos de
formatação. Essa preparação envolve as tarefas
de download dos softwares de sistema,
softwares aplicativos e o processo de gravação
dos mesmos. Os seguintes softwares de
sistema serão disponibilizados para escolha da
comunidade: linux mint 21 e/ou windows 10
(versão de teste: 30 dias). Os seguintes
softwares aplicativos também serão
disponibilizados: libre office, unzip, avast
antivírus, java, flash, vlc, google chrome e foxit
reader.
No dia do evento, a equipe será alocada e
prestará serviço à comunidade. Os participantes
selecionados na chamada pública deverão levar
seus computadores entre 10:00 e 18:00 horas
do dia 06/12/2022. As máquinas serão
formatadas por ordem de chegada, entre 10:00
e 22:00. Os participantes
serão convidados a responderem uma
avaliação anônima

relacionada a ação executada em seus
computadores. Essa avaliação será utilizada
pelo coordenador para escrita do
relatório final.

Matriz curricular prevista Não se aplica

Critérios de avaliação e
certificação

Não se aplica

Formosa, 16 de novembro de 2022.

(assinado eletrônicamente)
Bruno Quirino Leal

Gerente de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão
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Diretor Geral
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