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RETIFICAÇÃO 1 

 

Onde se lê: 

 
3. DAS INSCRIÇÕES  

As inscrições são GRATUITAS e deverão ser feitas no período de 12 a 29 de março de 

2017. Os (as) interessados (as) deverão comparecer pessoalmente ou através de procurador 

(a) ao IF SERTÃO-PE Campus Ouricuri, localizado à Estrada do Tamboril, S/N,Ouricuri-PE, 

no horário das 8h:00 às 11h30 e das 14:00h às 17:00h. 

 

3.1 Documentação para inscrição: 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo I); 

b) Fotocópia e original da Carteira de Identidade; 

c) Fotocópia e original do CPF; 

d) Fotocópia de comprovante de residência atualizado; 

e) Fotocópia do histórico escolar. 

 

Leia – se 

3. DAS INSCRIÇÕES  

As inscrições são GRATUITAS e deverão ser feitas no período de 12 a 29 de março de 

2018. Os (as) interessados (as) deverão comparecer pessoalmente ou através de procurador 

(a) ao IF SERTÃO-PE Campus Ouricuri, localizado à Estrada do Tamboril, S/N,Ouricuri-PE, 

no horário das 8h:00 às 11h30 e das 14:00h às 17:00h. 

 

3.1 Documentação para inscrição: 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo I); 

b) Fotocópia e original da Carteira de Identidade; 
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c) Fotocópia e original do CPF; 

d) Fotocópia de comprovante de residência atualizado; 

e) Fotocópia do histórico escolar. 

 

Onde se lê: 

 

5. INÍCIO DAS AULAS, LOCAL E HORÁRIO. 

As aulas terão início no dia 18 de abril de 2017 e serão ministradas no Anexo da Estrada do 

Tamboril (UPE) do Instituto Federal do Sertão Pernambucano-Campus Ouricuri. 

 

Leia – se 

 

5. INÍCIO DAS AULAS, LOCAL E HORÁRIO. 

As aulas terão início no dia 18 de abril de 2018 e serão ministradas no Anexo da Estrada do 

Tamboril (UPE) do Instituto Federal do Sertão Pernambucano-Campus Ouricuri. 

 

Onde se lê 

 
7. PROCESSO SELETIVO E CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO  
 
O processo seletivo constará de analise do histórico escolar.  
Em caso de não preenchimento das vagas ofertadas, todos os candidatos inscritos neste 
certame serão considerados classificados e a lista dos inscritos será exposta em ordem 
alfabética.  
Caso o número de candidatos ultrapasse o limite de vagas ofertadas neste certame, serão 
adotados os seguintes critérios de seleção e terão prioridades os (as) candidatos (as) com:  
1. Maior idade;  

2. Candidatos (as) pertencentes a família de baixa renda;  

3. Persistindo empate será adotado o sorteio coordenado pela comissão responsável.  
 

Leia – se 

 

7. PROCESSO SELETIVO E CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO  
 
O processo seletivo constará de analise do histórico escolar do ensino médio.  
Em caso de não preenchimento das vagas ofertadas, todos os candidatos inscritos neste 
certame serão considerados classificados e a lista dos inscritos será exposta em ordem 
alfabética.  
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Caso o número de candidatos ultrapasse o limite de vagas ofertadas neste certame, serão 
adotados os seguintes critérios de seleção e terão prioridades os (as) candidatos (as) com:  
1. Maior idade;  

2. Candidatos (as) pertencentes a família de baixa renda;  

3. Persistindo empate será adotado o sorteio coordenado pela comissão responsável. 

 

Onde se lê 

 

8. RESULTADO E MATRÍCULA  

O resultado do processo seletivo com os nomes dos (as) candidatos (as) selecionados (as) 

será divulgado no endereço eletrônico http://www.ifsertao-pe.edu.br/index.php/san-

editais?id=4150 e no mural do campus Ouricuri.  

Os (as) candidatos (as) não classificados (as) serão inseridos (as) na lista como cadastro 

reserva e podem ser matriculados (as), caso haja desistência de alunos (as) nos primeiros 

25% da carga horária total prevista para o curso.  

A matrícula será realizada automaticamente na Secretaria de Controle Acadêmico do Campus 

Ouricuri, nos dias 09 a 13 de abril de 2018, mediante a lista dos candidatos classificados e 

documentação entregue no ato da inscrição. 

 

Leia – se  

 

8. RESULTADO E MATRÍCULA  

O resultado do processo seletivo com os nomes dos (as) candidatos (as) selecionados (as) 

será divulgado no endereço eletrônico http://www.ifsertao-pe.edu.br/index.php/our-

editais?id=6529 e no mural do campus Ouricuri.  

Os (as) candidatos (as) não classificados (as) serão inseridos (as) na lista como cadastro 

reserva e podem ser matriculados (as), caso haja desistência de alunos (as) nos primeiros 

25% da carga horária total prevista para o curso.  

A matrícula será realizada automaticamente na Secretaria de Controle Acadêmico do Campus 

Ouricuri, nos dias 09 a 13 de abril de 2018, mediante a lista dos candidatos classificados e 

documentação entregue no ato da inscrição. 
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