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Onde se lê: 

 

3. Das inscrições  
 

3.1 As inscrições são gratuitas e serão realizadas através de formulário eletrônico disponível no link 

https://docs.google.com/forms/d/15oWeX0d5_bKLMyBbizjpWS75fEeR7NzMdTkbYObkWpk/edit

?usp=sharing , no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. 

 

3.2 O candidato deverá preencher as informações solicitadas no formulário eletrônico e anexar, 

exclusivamente em formato PDF, os seguintes documentos:  

 

a)RG(frente e verso) e CPF; 

 

b) Comprovante de escolaridade emitido por instituição oficial (declaração ou histórico escolar) 

 

3.3 Cada candidato somente poderá realizar uma inscrição, escolhendo uma das opções disponíveis no 

formulário eletrônico.  

 

3.4 A inscrição do candidato implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, nos 

comunicados oficiais, ou em outros documentos que vierem a ser publicados, como também das decisões que 

possam ser tomadas pelo IF SERTÃO-PE Campus Petrolina, das quais o candidato não poderá alegar 

desconhecimento. 

 

 
5. Inicios das aulas, local e horário. 

 

 

As aulas terão início no dia 08 de junho de 2019 e término no dia 05 de agosto de 2019 

 

TURMA TURNO HORÁRIO LOCAL 

Turma 01 Tarde 
Segunda-feira  
17:00 as 18:30 

Campus Ouricuri 
Sala de Artes 

Turma 02 Noite 
Segunda-feira  
19:00 as 20:30 

Campus Ouricuri 
Sala de Artes 

 

 

Leia - se 

 
3. Das inscrições  

 

3.1 As inscrições são gratuitas e serão realizadas através de formulário eletrônico disponível no link 

https://docs.google.com/forms/d/15oWeX0d5_bKLMyBbizjpWS75fEeR7NzMdTkbYObkWpk/edit

?usp=sharing , no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. 

https://docs.google.com/forms/d/15oWeX0d5_bKLMyBbizjpWS75fEeR7NzMdTkbYObkWpk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/15oWeX0d5_bKLMyBbizjpWS75fEeR7NzMdTkbYObkWpk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/15oWeX0d5_bKLMyBbizjpWS75fEeR7NzMdTkbYObkWpk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/15oWeX0d5_bKLMyBbizjpWS75fEeR7NzMdTkbYObkWpk/edit?usp=sharing


                                                                       

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO 

CAMPUS OURICURI  

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus Ouricuri 
Estrada do Tamboril, S/N - CEP: 56200-000 

www.ifsertao-pe.edu.br | silvio.fernandes@ifsertao-pe.edu.br 

 

3.2 O candidato deverá entregar no ato da matrícula, os seguintes documentos:  

 

a)RG(frente e verso) e CPF; 

 

b) Comprovante de escolaridade emitido por instituição oficial (declaração ou histórico escolar) 

 

3.3 Cada candidato somente poderá realizar uma inscrição, escolhendo uma das opções disponíveis no 

formulário eletrônico.  

 

3.4 A inscrição do candidato implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, nos 

comunicados oficiais, ou em outros documentos que vierem a ser publicados, como também das decisões que 

possam ser tomadas pelo IF SERTÃO-PE Campus Petrolina, das quais o candidato não poderá alegar 

desconhecimento. 

 

5. Inicios das aulas, local e horário. 

 

 

As aulas terão início no dia 08 de julho de 2019 e término no dia 05 de agosto de 2019 

 

TURMA TURNO HORÁRIO LOCAL 

Turma 01 Tarde 
Segunda-feira  
17:00 as 18:30 

Campus Ouricuri 
Sala de Artes 

Turma 02 Noite 
Segunda-feira  
19:00 as 20:30 

Campus Ouricuri 
Sala de Artes 

 


