
PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ESCOLA DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

4798-5902

R. Senador Dantas, 326, Centro, CEP 08710-690 Mogi das Cruzes – SP •Telefone (11) 4798-5902

e-mail: escoladeinovacao@se-pmmc.com.br

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO CURSO DE INGLÊS INTENSIVO NA ESCOLA DE
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes faz saber que se encontram abertas as inscrições para o
curso de inglês intensivo básico e intermediário ministrados pelo Centro de Línguas na Escola
de Empreendedorismo e Inovação, este curso visa o atendimento aos alunos do Mogilínguas
e/ou munícipes interessados no aprendizado da língua inglesa, tendo como opções as
seguintes turmas:

1. INSCRIÇÕES

1.1 No ato da inscrição, o interessado deverá ter conhecimento e a tácita aceitação
das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá
alegar desconhecimento.

1.2 Para inscrever-se, o interessado deverá no período de inscrição:

 Ser maior de 13 anos;

 Ler total e atentamente o respectivo edital;

 Cumprir integralmente os pré-requisitos exigidos no curso;

 Ser morador do município de Mogi das Cruzes – SP;

 Preencher total e corretamente os campos obrigatórios no formulário de inscrição;

 São vedadas as matriculas de moradores de outros municípios;

 A ficha de inscrição estará disponível on-line no seguinte link: INGLÊS

INTENSIVO 2020 e também no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes;

 Período de inscrição a partir de 13/01/2020 até o dia 19/01/2020 desde que ainda

existam vagas;

1.2 INSCRIÇÕES VIRTUAIS

 Virtualmente, pelo link disponibilizado no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes ou

diretamente no link: INGLÊS INTENSIVO 2020 com abertura no dia 13/01 às 08h e

encerramento no dia 17/01 às 8h.

1.3 INSCRIÇÕES PRESENCIALMENTE

 Presencialmente, das 9h às 17h, no seguinte endereço:

Escola de Empreendedorismo e Inovação, localizada na Rua: Senador Dantas,
nº 326 - Centro, entre os dias 13/01 ao dia 16/01 às 17h.

2. DAS VAGAS
2.1 Será adotado sorteio, toda vez que o número de inscritos superar o número de vagas
ofertadas por curso;

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1H-rO9vRAOzAganYIx3436OTI42c1D-EW4H42Vsua1grgvA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1H-rO9vRAOzAganYIx3436OTI42c1D-EW4H42Vsua1grgvA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1H-rO9vRAOzAganYIx3436OTI42c1D-EW4H42Vsua1grgvA/viewform?usp=sf_link
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2.2 O sorteio será classificatório, sendo a matricula prioridade dos 15 primeiros sorteados e os
demais poderão participar do curso desde que haja vagas remanescentes a confirmar no
primeiro dia de aula, sendo este dia 20/01/2020;

2.3 O sorteio ocorrerá na Escola de Empreendedorismo e Inovação no dia 17/01/20, a partir
das 9h, de maneira aberta ao público, por meio de sistema eletrônico sorteio efetivado pelo
site https://sorteador.top/nomes.html, não sendo obrigatória a presença do inscrito no ato do
sorteio para atribuição de vaga;

2.4 A relação do curso e quantidade de vagas encontram-se especificadas neste presente
informativo.

2.5 É de inteira responsabilidade do interessado a verificação da lista classificatória,
divulgadas na unidade da Escola de Empreendedorismo e Inovação e no site da Prefeitura de
Mogi das Cruzes (http://www.mogidascruzes.sp.gov.br), no dia 17 de Janeiro, a partir das
12h.

2.6 As vagas são destinadas, preferencialmente, ao público de faixa etária entre 13 a 29 anos,
porém todos os interessados podem se inscrever. No caso de ocorrência de vagas
remanescentes, estas serão sorteadas entre os demais candidatos.

2.7 O não comparecimento no primeiro dia de aula acarretará na perda da vaga, sendo a
mesma disponibilizada para o próximo classificado.

3. Curso - Centro de Línguas:

3.

4. CERTIFICADO

O certificado será encaminhado via e-mail para o aluno, portanto, é imprescindível o
fornecimento de um endereço válido no preenchimento do formulário.

INGLÊS INTENSIVO COM CONVERSAÇÃO

Introdução às práticas de compreensão e produção orais e escritas da língua através do uso
de estruturas e funções comunicativas elementares.
Dias: 20/01 a 31/01 Segunda-feira a Sexta-feira

Horário: Turma 1 08:00 às 10:00

Horário: Turma 2 13:00 às 15:00

Horário: Turma 3 18:30 às 20:30

Carga Horária: 20h

Vagas 15 por turma

https://sorteador.top/nomes.html
http://www.mogidascruzes.sp.gov.br

