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EDITAL Nº 04 DE 13 DE ABRIL DE 
2017. 

CURSO IF PRÉ / CURSO DE PREPARAÇÃO DISCENTE PARA O ENEM E 
OS VESTIBULARES 

 
 

RETIFICAÇÃO Nº 002/2017 
 

ONDE SE LÊ: 
 
 
6. Resultados, Interposição de Recursos e Matrículas 

 

 O resultado será divulgado no dia 03 de maio de 2017, no sítio do IF Sertão-PE, www.ifsertao- 

pe.edu.br/ouricuri e nos murais do campus Ouricuri-PE. 

 O candidato terá até 24 horas após a divulgação do resultado para fazer interposição de recurso. 

Para tanto, deverá se dirigir a Coordenação de Extensão do IF Sertão-PE, campus Ouricuri-PE, e 

solicitar revisão de prova discursiva, via texto de solicitação confeccionado pelo próprio candidato. 

 As matrículas serão realizadas nos dias 04 e 05 de maio de 2017, na Coordenação de Extensão do IF 

Sertão-PE, campus Ouricuri-PE. 

 Caso não haja completado até a data final de matrícula (dia 05 de maio de 2017) o preenchimento das 

40 vagas disponíveis para cada turno (matutino e noturno), respeitando a distribuição destas pelos 

segmentos colaboradores terceirizados do IF Sertão-PE, alunos do IF Sertão-PE e comunidade 

externa, nos dias 08 e 09 de maio de 2017, serão convocados, obedecendo à sequência de 

classificados até a 60ª posição, os candidatos seguintes à 40ª posição até que se complete o 

preenchimento das 40 vagas disponíveis para cada turno (matutino e noturno). O dia para a matrícula 

destes será definido pela comissão responsável pela seleção respeitando os prazos dispostos neste 

edital. 
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Ouricuri-PE, 03 de maio de 2017. 
 
 

Comissão organizadora do processo Seletivo 


