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

 
1ª Retificação do Edital nº. 55, de 09 de outubro de 2017. 

 
 
Seguem abaixo os itens que estão sendo retificados no Edital 55/2017:  
 
ONDE SE LÊ: 

2.5.18 As inscrições serão homologadas após o período de recursos contra a inscrição, não permitindo 
nenhuma alteração na inscrição posteriormente. Exceto a alteração prevista no item 14.15.   

LEIA-SE 

2.5.18 As inscrições serão homologadas após o período de recursos contra a inscrição, não permitindo 
nenhuma alteração na inscrição posteriormente. Exceto a alteração prevista no item 14.13. 

 

ONDE SE LÊ: 

2.5.19 As mudanças de campus, curso, modalidade, grupo de concorrência escolhida na inscrição, 
serão permitidas APENAS dentro do período de recurso de ajustes na a inscrição. Exceto a 
alteração prevista no item 14.15. 

LEIA-SE 

2.5.19 As mudanças de campus, curso, modalidade, grupo de concorrência escolhida na inscrição, 
serão permitidas APENAS dentro do período de recurso de ajustes na a inscrição. Exceto a 
alteração prevista no item 14.13. 

 
ONDE SE LÊ: 
4.5 Para concorrer às vagas reservadas às Pessoas com Deficiência (PcD), o candidato que estiver de 
acordo com os critérios apresentados no item 5.2.12 deste Edital deverá, no momento da inscrição, fazer a 
opção pelos grupos de concorrência B, C, E, G ou I, sinalizando que se enquadra nos critérios de PcD, 
conforme descrição no Anexo I. 
LEIA-SE: 
 
4.5 Para concorrer às vagas reservadas às Pessoas com Deficiência (PcD), o candidato que estiver de 
acordo com os critérios apresentados no item 5.2.13 deste Edital deverá, no momento da inscrição, fazer a 
opção pelos grupos de concorrência B, C, E, G ou I, sinalizando que se enquadra nos critérios de PcD, 
conforme descrição no Anexo I. 
 
ONDE SE LÊ: 

5.10 Os candidatos às vagas reservadas aos pretos, pardos ou indígenas deverão autodeclarar o 
pertencimento a COR/ETNIA no ato da inscrição e realizar a verificação prevista no item 14, a qual será 
anexada aos documentos da matrícula, em caso de aprovação. 
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LEIA-SE: 

5.2.10 Os candidatos às vagas reservadas aos pretos, pardos ou indígenas deverão autodeclarar o 
pertencimento a COR/ETNIA no ato da inscrição e realizar a verificação prevista no item 14, a qual será 
anexada aos documentos da matrícula, em caso de aprovação. 
 
ONDE SE LÊ: 
6.1 O candidato que necessitar de condições especiais para realizar as provas deverá apresentar à 
Comissão Organizadora do Processo Seletivo, no Campus ao qual irá concorrer a vaga (conferir endereço 
e horário de atendimento no item 2.4), na data prevista no cronograma, em requerimento devidamente 
acompanhado de atestado médico, descrevendo a sua necessidade e especificando o tipo de atendimento 
que a instituição deverá dispensar no local das provas, para garantir sua participação no Processo Seletivo 
(Anexo II). Ou poderá enviar o formulário e o laudo médico, de forma digitalizada, através do sistema 
COPESE, no momento de realização da inscrição. 
 
LEIA-SE: 
6.1 O candidato que necessitar de condições especiais para realizar as provas deverá apresentar à 
Comissão Organizadora do Processo Seletivo, no Campus ao qual irá concorrer a vaga (conferir endereço 
e horário de atendimento no item 2.4), na data prevista no cronograma, em requerimento devidamente 
acompanhado de atestado médico, descrevendo a sua necessidade e especificando o tipo de atendimento 
que a instituição deverá dispensar no local das provas, para garantir sua participação no Processo Seletivo 
(Anexo II).  
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ONDE SE LÊ: 
 

21. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO – 2018 
 

 
PERÍODO ATIVIDADE 
11/10/2017 Publicação do edital a partir da referida data. 

11/10 a 31/10/2017 Período de solicitação de isenção de taxa de inscrição 

06/11/2017 Divulgação do resultado da isenção de taxa de inscrição, a partir da referida 
data. 

07 e 08/11/2017 Recurso contra o resultado da isenção, a partir da referida data. 

13/11/2017 Resultado dos recursos contra o resultado da isenção, a partir da referida 
data. 

11/10 a 10/11/2017 Período de inscrições 

06 a 14/11/2017 Período de recurso para ajustes na inscrição  

16/11/2017 Último dia para pagamento de taxa de inscrição 

16/11/2017 Data limite da solicitação de condições especiais para realização das 
provas 

22/11/2017 Divulgação do resultado dos recursos para ajustes nas inscrições 
22/11/2017 Homologação das inscrições 

23/11/2017 Convocação para verificação da autodeclaração (grupos de concorrência C, 
D, G e H) 

27/11/2017 Divulgação dos locais de provas no site, a partir da referida data 

03/12/2017 Realização das provas dos cursos técnico médio integrado e 
subsequente  

04/12/2017 Divulgação do gabarito preliminar 
05 e 06/12/2017 Período de recurso contra o gabarito preliminar das provas 

03, 05, 06 e 07/12/2017 verificação da autodeclaração (grupos de concorrência C, D, G e H) 

11/12/2017 Divulgação do resultado do recurso contra o gabarito das provas, a partir da 
referida data  

11/12/2017 Divulgação do gabarito final, a partir da referida data 

12/12/2017 Resultado da análise da verificação da autodeclaração, a partir da referida 
data 

13 e 14/12/2017 Período de recurso contra o Resultado da análise da verificação da 
autodeclaração, a partir da referida data 

19/12/2017  Divulgação do resultado do recurso contra o Resultado da análise da 
verificação da autodeclaração, a partir da referida data 

20/12/2017 Divulgação do resultado preliminar, a partir da referida data 
21 e 22/12/2017 Período de recurso contra o resultado preliminar, a partir da referida data 

28/12/2017  Divulgação e homologação do resultado final, a partir da referida data 
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LEIA-SE:  
 
21. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO – 2018 
 
 

PERÍODO ATIVIDADE 
11/10/2017 Publicação do edital a partir da referida data. 

11/10 a 31/10/2017 Período de solicitação de isenção de taxa de inscrição 

06/11/2017 Divulgação do resultado da isenção de taxa de inscrição, a partir 
da referida data. 

07 e 08/11/2017 Recurso contra o resultado da isenção, a partir da referida data. 

13/11/2017 Resultado dos recursos contra o resultado da isenção, a partir da 
referida data. 

11/10 a 16/11/2017 Período de inscrições 

06 a 17/11/2017 Período de recurso para ajustes na inscrição  

20/11/2017 Último dia para pagamento de taxa de inscrição 

17/11/2017 Data limite da solicitação de condições especiais para realização 
das provas 

22/11/2017 Divulgação do resultado dos recursos para ajustes nas inscrições 
23/11/2017 Homologação das inscrições 
28/11/2017 Divulgação dos locais de provas no site, a partir da referida data 

29/11/2017 Convocação para verificação da autodeclaração (grupos de 
concorrência C, D, G e H) 

03/12/2017 Realização das provas dos cursos técnico médio integrado e 
subsequente  

04/12/2017 Divulgação do gabarito preliminar 
05 e 06/12/2017 Período de recurso contra o gabarito preliminar das provas 

03, 05, 06 e 
07/12/2017 

verificação da autodeclaração (grupos de concorrência C, D, G 
e H) 

11/12/2017 Divulgação do resultado do recurso contra o gabarito das provas, a 
partir da referida data  

11/12/2017 Divulgação do gabarito final, a partir da referida data 

13/12/2017 Resultado da análise da verificação da autodeclaração, a partir da 
referida data 

14 e 15/12/2017 Período de recurso contra o Resultado da análise da verificação da 
autodeclaração, a partir da referida data 

20/12/2017  Divulgação do resultado do recurso contra o Resultado da análise 
da verificação da autodeclaração, a partir da referida data 

20/12/2017 Divulgação do resultado preliminar, a partir da referida data 

21 e 22/12/2017 Período de recurso contra o resultado preliminar, a partir da 
referida data 

28/12/2017  Divulgação e homologação do resultado final, a partir da 
referida data 

 
ONDE SE  LÊ:
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ANEXO II – REQUERIMENTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 

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

Edital nº. 55, de 09 de outubro de 2017. 
 

REQUERIMENTO 
 

À Comissão Permanente de Processos Seletivos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão 
Pernambucano – IF SERTÃO-PE. 
 
Eu,__________________________________________________________, RG nº. __________________, CPF nº. 
___________________, data de nascimento ____/____/_______, residente e domiciliado à (Rua, 
Av.)____________________________________________________, nº ________, Bairro _____________, CEP 
____________-_________, venho requerer CONDIÇÕES ESPECIAIS para realização das provas do processo 
seletivo para o curso ____________________________, código do curso nº. _______________, do Campus 
___________________________ do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sertão Pernambucano – IF 
SERTÃO-PE, objeto do presente Edital. 
 
Assinale com um x, o motivo do requerimento: 
(   ) Pessoa com deficiência (   ) Amamentação (   ) Outros. Qual? __________________________________ 
 
Deficiência visual: (   ) Sim (   ) Não 
(   ) Requer prova em Braile 
(   ) Prova ampliada, com tamanho de letras correspondente ao nº 24 
(   ) Outra deficiência. Especificar o(s) recurso(s) especial(is) necessário(s): ________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
Declaro estar ciente de que as declarações prestadas são de minha inteira responsabilidade, e que, em caso de informações falsas, estarei sujeito 
às sanções previstas em lei. 

 
Data: ____/____/2017 
 
Cidade: __________________________  Estado: __________________ 
 
Assinatura do candidato: _________________________________________________________________________ 
 
ATENÇÃO CANDIDATO: 
 
Este formulário destina-se aos candidatos que necessitam de condições especiais para a realização das provas do Processo 
Seletivo 2018 do IF SERTÃO-PE (pessoas com deficiência, recém-acidentados, recém operados, candidatas que estiverem 
amamentando, etc.). 
 
O candidato que necessitar de condições especiais para realizar as provas deverá apresentar à Comissão Organizadora do 
Processo Seletivo no Campus ao qual irá concorrer a vaga, até o dia 16 de novembro de 2017, no horário das 08h às 12h e das 
14h às 17h, em requerimento devidamente acompanhado de atestado médico, descrevendo a sua necessidade e especificando o 
tipo de atendimento que a instituição deverá dispensar no local das provas, para garantir sua participação no Processo Seletivo, 
ou enviada pelo correio, com data de postagem do dia 16/11/2017. 
 
Os candidatos com deficiência, mesmo que não necessitem de condições especiais para realizar as provas, deverão declarar, no 
ato da inscrição, sua condição de necessidades especiais, indicando o tipo de deficiência. 
 
ATENÇÃO: Aos candidatos com deficiência – auditiva, física, mental ou visual – é assegurado o direito de requerer atendimento 
especializado para fazer as provas em salas especiais. Tais condições não incluem atendimento domiciliar. 
 
Conforme o edital, o formulário e o laudo médico podem ser entregues no campus ou também é possível enviar, em 
formato digital, no momento de realizar a inscrição (antes da confirmação da inscrição). 
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LEIA-SE: 
ANEXO II – REQUERIMENTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 
 
PROCESSO SELETIVO PARA OS CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES E ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO 

MÉDIO  
 

Edital nº. 55, de 09 de outubro de 2017. 
 

REQUERIMENTO 
 

À Comissão Permanente de Processos Seletivos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão 
Pernambucano – IF SERTÃO-PE. 
 
Eu,__________________________________________________________, RG nº. __________________, CPF nº. 
___________________, data de nascimento ____/____/_______, residente e domiciliado à (Rua, 
Av.)____________________________________________________, nº ________, Bairro _____________, CEP 
____________-_________, venho requerer CONDIÇÕES ESPECIAIS para realização das provas do processo 
seletivo para o curso ____________________________, código do curso nº. _______________, do Campus 
___________________________ do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sertão Pernambucano – IF 
SERTÃO-PE, objeto do presente Edital. 
 
Assinale com um x, o motivo do requerimento: 
(   ) Pessoa com deficiência (   ) Amamentação (   ) Outros. Qual? __________________________________ 
 
Deficiência visual: (   ) Sim (   ) Não 
(   ) Requer prova em Braile 
(   ) Prova ampliada, com tamanho de letras correspondente ao nº 24 
(   ) Outra deficiência. Especificar o(s) recurso(s) especial(is) necessário(s): ________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
Declaro estar ciente de que as declarações prestadas são de minha inteira responsabilidade, e que, em caso de informações falsas, estarei sujeito 
às sanções previstas em lei. 

 
Data: ____/____/2017 
 
Cidade: __________________________  Estado: __________________ 
 
Assinatura do candidato: _________________________________________________________________________ 
 
 
ATENÇÃO CANDIDATO: 
 
Este formulário destina-se aos candidatos que necessitam de condições especiais para a realização das provas do Processo 
Seletivo 2018 do IF SERTÃO-PE (pessoas com deficiência, recém-acidentados, recém operados, candidatas que estiverem 
amamentando, etc.). 
 
O candidato que necessitar de condições especiais para realizar as provas deverá apresentar à Comissão Organizadora do 
Processo Seletivo no Campus ao qual irá concorrer a vaga, até o dia 17 de novembro de 2017, no horário das 08h às 12h e das 
14h às 17h, em requerimento devidamente acompanhado de atestado médico, descrevendo a sua necessidade e especificando o 
tipo de atendimento que a instituição deverá dispensar no local das provas, para garantir sua participação no Processo Seletivo, 
ou enviada pelo correio, com data de postagem do dia 17/11/2017. 
 
Os candidatos com deficiência, mesmo que não necessitem de condições especiais para realizar as provas, deverão declarar, no 
ato da inscrição, sua condição de necessidades especiais, indicando o tipo de deficiência. 
 
ATENÇÃO: Aos candidatos com deficiência – auditiva, física, mental ou visual – é assegurado o direito de requerer atendimento 
especializado para fazer as provas em salas especiais. Tais condições não incluem atendimento domiciliar. 
 
Conforme o edital, o formulário e o laudo médico podem ser entregues no campus. 
 


