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RETIFICAÇÃO 01

Onde se lê

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Floresta, torna pública a 
abertura das inscrições para Curso de Oficinas Sistemáticas de Esporte e Lazer, na modalidade Formação Inicial e 
Continuada, com carga horária total de 250 horas, conforme o disposto a seguir:

Leia-se: 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Floresta, torna pública a 
abertura das inscrições para Curso de Oficinas Sistemáticas de Esporte e Lazer, na modalidade Formação Inicial e 
Continuada, com carga horária total de 25 horas, conforme o disposto a seguir:

Onde se lê

2.

a) Ter idade mínima de 13 anos;

b) Público em geral, aluno e servidor do Instituto Federal do Sertão Pernambucano.

c) No caso da atividade de natação, atestado médico comprovando aptidão para a prática da atividade (exame de pele).

Leia-se: 

2.

a) Ter idade mínima de 13 anos;

b) Público em geral, aluno e servidor do Instituto Federal do Sertão Pernambucano.

Onde se lê

3.1 Documentação para matrícula:

a) cópia e original de RG e CPF.



b) Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo 1)

c) Atestado médico comprovando aptidão para a prática da atividade (exame de pele) quando a modalidade escolhida 
for NATAÇÃO

Leia-se: 

3.1 Documentação para matrícula:

a) cópia e original de RG e CPF.

b) Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo 1)

Onde se lê

4. 

O preenchimento das vagas será realizado por ordem de inscrição até o número de vagas ofertadas.

Leia-se: 

O preenchimento das vagas será realizado por ordem de inscrição até o número de vagas ofertadas. Na modalidade de 
Natação, o aluno deverá apresentar atestado médico (exame de pele), para a prática da atividade, ao professor, 
somente, após a matrícula.

Os demais itens permanecem inalterados.
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