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PROCESSO SELETIVO PARA OS CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES, ENSINO TÉCNICO 
INTEGRADO AO MÉDIO  

Edital nº. 37, de 02 de setembro de 2016. 
 

RETIFICAÇÃO Nº 03, de 31 de outubro de 2016. 
 

 
A Comissão Permanente de Processo Seletivo para ingresso de alunos no âmbito do IF Sertão-PE torna 
pública a terceira Retificação do Edital nº 37/2016, que trata da seleção para os cursos técnicos nas 
modalidades de Ensino Técnico Integrado ao Médio e Subsequente. 
 
Onde se lê: 
 

14. CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO – 2016 
 
 
 
 
 
 

 
PERÍODO ATIVIDADE 

05/09/2016 Publicação do edital a partir da referida data. 
05/09 a 30/09/2016 Período de solicitação de isenção de taxa de inscrição 

06/10/2016 Divulgação do resultado da isenção de taxa de inscrição a partir da referida data 
06/10/2016 a 08/10/2016 Recurso contra o resultado da isenção de taxa de isenção 

13/10/2016 Resultado dos recursos contra o resultado da isenção de taxa de isenção a partir da referida data 
05/09 a 30/10/2016 Período de inscrições 

31/10/2016 Último dia para pagamento de taxa de inscrição 
07/11/2016 Data limite da solicitação de condições especiais para realização das provas 

07/11/2016  Homologação das inscrições 
07/11/2016 a 09/11/2016 Período de recurso contra a inscrição 

11/11/2016 Divulgação do resultado dos recursos contra as inscrições 
21/11/2016 Disponibilização do comprovante definitivo de inscrições, com locais de prova. 
27/11/2016 Realização das provas dos cursos técnico médio integrado e subsequente. 
29/11/2016 Divulgação do gabarito preliminar 

29/11/2016 a 01/12/2016 Período de recurso contra o gabarito preliminar das provas 
06/12/2016 Divulgação do resultado do recurso contra o gabarito das provas e Divulgação do gabarito final 
14/12/2016 Divulgação do resultado preliminar a partir da referida data 

14 a 16/12/2016 Período de recurso contra o resultado preliminar a partir da referida data 
14 a 16/12/2016 Verificação da autodeclaração a partir da referida data 

20/12/2016 Divulgação do resultado da autodeclaração a partir da referida data 

20 e 22/12/2016  Recursos contra o resultado da autodeclaração a partir da referida data 

27/12/2016  Divulgação e homologação do resultado final a partir da referida data 
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Leia-se: 

 
 

14. CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO – 2016 
 
 
 
 
 
 

 
PERÍODO ATIVIDADE 

05/09/2016 Publicação do edital a partir da referida data. 
05/09 a 30/09/2016 Período de solicitação de isenção de taxa de inscrição 

06/10/2016 Divulgação do resultado da isenção de taxa de inscrição a partir da referida data 
06/10/2016 a 08/10/2016 Recurso contra o resultado da isenção de taxa de isenção 

13/10/2016 Resultado dos recursos contra o resultado da isenção de taxa de isenção a partir da referida data 
05/09 a 30/10/2016 Período de inscrições 

01/11/2016 Último dia para pagamento de taxa de inscrição 

07/11/2016 Data limite da solicitação de condições especiais para realização das provas 
08/11/2016  Homologação das inscrições 

08/11/2016 a 10/11/2016 Período de recurso contra a inscrição 
11/11/2016 Divulgação do resultado dos recursos contra as inscrições 
21/11/2016 Disponibilização do comprovante definitivo de inscrições, com locais de prova. 
27/11/2016 Realização das provas dos cursos técnico médio integrado e subsequente. 
29/11/2016 Divulgação do gabarito preliminar 

29/11/2016 a 01/12/2016 Período de recurso contra o gabarito preliminar das provas 
06/12/2016 Divulgação do resultado do recurso contra o gabarito das provas e Divulgação do gabarito final 
14/12/2016 Divulgação do resultado preliminar a partir da referida data 

14 a 16/12/2016 Período de recurso contra o resultado preliminar a partir da referida data 
14 a 16/12/2016 Verificação da autodeclaração a partir da referida data 

20/12/2016 Divulgação do resultado da autodeclaração a partir da referida data 

20 e 22/12/2016  Recursos contra o resultado da autodeclaração a partir da referida data 

27/12/2016  Divulgação e homologação do resultado final a partir da referida data 
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Presidente da Comissão Permanente de Processo Seletivo IF SERTÃO-PE  
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