
RETIFICAÇÃO DO EDITAL N° 18/2017  

 

Onde se lê: 

 

1.3 DOS REQUISISTOSPARA INSCRIÇÃO 

Os requisitos para a inscrição estão dispostos nos ANEXOS II e III deste edital.  

 

5. DA MATRÍCULA 

5.1 A matrícula dos candidatos será realizada, conforme horário de 

atendimento externo da Secretaria de Registro Acadêmico no campus Serra 

Talhada. 

5.2 A matrícula da primeira chamada será realizada nos dias 16 de Outubro 

2017 no horário de 8:00 às 12:00, de 13:00 às 18:00 e 19:00 às 21:00 na 

secretaria de controle acadêmico. 

5.3 A matrícula da segunda chamada, se houver, está prevista para os dias 

23 de Outubro 2017 no horário de 8:00 às 12:00, de 13:00 às 17:00. 

7. CRONOGRAMA 

 

DATA DESCRIÇÃO DO EVENTO 

06/11/2017 Publicação do edital 

06/11 à 08/11/2017 Período de Inscrições 

09/11/2017 Homologação das inscrições – com 

número de sorteio 

10/11/2017 Recurso contra a inscrição 

13/11/2017 Sorteio público - tarde 

13/11/2017 Divulgação do Resultado preliminar 

13/11/2017 Recurso contra o resultado preliminar 

14/11/2017 Resultado Final  



 13/11 à 14/11/2017 Matrícula da 1° chamada 

20/11 à 21/11/2017 Matrícula da 2° chamada 

14/11/2017 Inicio das Aulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO CARGA 
HORÁRIA 

OBJETIVO PÚBLICO ALVO VAGAS REQUISITO  
MATRÍCULA 

DATA DE 
INÍCIO DAS 

AULAS 

HORÁRIO 
DE AULA 

LOCAL 

ESPANHOL 
BÁSICO - TURMA 

I - TARDE 
20 h 

Permitir ao corpo discente 

desenvolver noções básicas da 

língua espanhola que 

possibilitem a comunicação. 

 

Alunos que estão cursando 
ou já cursaram o ensino 

fundamental, médio, 
subsequente, EJA e Proeja 

8 

 Histórico escolar do 
ensino fundamental ou 
declaração que está 

cursando o 9° ano; OU 
Histórico escolar do 

ensino médio ou 
declaração que está 
cursando o ensino 
médio ou EJA; OU 

histórico escolar do 
ensino técnico ou proeja 
ou declaração que está 

cursando o ensino 
técnico ou proeja. 

 CPF 

 RG 

 Comprovante de 
residência 

 1 Foto 3x4 
 

14.11.2017 
13:00 às 15:30 
Quarta-feira, 

exceto 

Sala de aula 
do IF Sertão-

PE 
/ Campus Serra 

Talhada. 

ESPANHOL 
BÁSICO - TURMA 

I - TARDE 

20 h 

Permitir ao corpo discente 

desenvolver noções básicas da 

língua espanhola que 

possibilitem a comunicação. 

 

Alunos que estão cursando 
ou já cursaram o ensino 

fundamental, médio, 
subsequente, EJA e Proeja 

8 

 Histórico escolar do 
ensino fundamental ou 
declaração que está 

cursando o 9° ano; OU 
Histórico escolar do 

ensino médio ou 
declaração que está 
cursando o ensino 
médio ou EJA; OU 

histórico escolar do 
ensino técnico ou proeja 
ou declaração que está 

cursando o ensino 
técnico ou proeja. 

 CPF 

 RG 

 Comprovante de 
residência 

 1 Foto 3x4 
 

14.11.2017 
19:00 às 21:30 
Quarta-feira, 

exceto 

Sala de aula 
do IF Sertão-

PE 
/ Campus Serra 

Talhada. 



Leia-se: 

 

Os requisitos para matrícula estão dispostos nos ANEXOS II e III deste edital.  

 

5. DA MATRÍCULA 

5.1 A matrícula dos candidatos será realizada, conforme horário de atendimento externo da Secretaria de Registro 

Acadêmico no campus Serra Talhada conforme resolução n° 11 de 2017 e resolução n° 40 de 2016. 

5.2 A matrícula da primeira chamada será realizada nos dias 13 e 14 de novembro 2017 no horário de 8:00 às 12:00, de 

13:00 às 18:00 e 19:00 às 21:00 na secretaria de controle acadêmico. 

5.3 A matrícula da segunda chamada, se houver, está prevista para os dias 20 e 21 de novembro 2017 no horário de 8:00 

às 12:00, de 13:00 às 17:00. 

 

 

7. CRONOGRAMA 

 

DATA DESCRIÇÃO DO EVENTO 

06/11/2017 Publicação do edital 

06/11 à 08/11/2017 Período de Inscrições 

09/11/2017 Homologação das inscrições – com número 

de sorteio 

10/11/2017 Recurso contra a inscrição 

13/11/2017 Sorteio público - tarde 

13/11/2017 Divulgação do Resultado preliminar 

14/11/2017 Recurso contra o resultado preliminar 

16/11/2017 Resultado Final 

 16/11 à 21/11/2017 Matrícula da 1° chamada 

27/11 à 28/11/2017 Matrícula da 2° chamada 

22/11/2017 Inicio das Aulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

 

 CURSO CARGA 
HORÁRIA 

OBJETIVO PÚBLICO ALVO VAGAS REQUISITO PARA 
MATRÍCULA 

DATA DE 
INÍCIO DAS 

AULAS 

HORÁRIO 
DE AULA 

LOCAL 

ESPANHOL 
BÁSICO - TURMA 

I - TARDE 
20 h 

Permitir ao corpo discente 

desenvolver noções básicas da 

língua espanhola que 

possibilitem a comunicação. 

 

Alunos que estão cursando 
ou já cursaram o ensino 

fundamental, médio, 
subsequente, EJA e Proeja 

8 

 Histórico escolar do 
ensino fundamental ou 
declaração que está 

cursando o 9° ano; OU 
Histórico escolar do 

ensino médio ou 
declaração que está 
cursando o ensino 
médio ou EJA; OU 

histórico escolar do 
ensino técnico ou proeja 
ou declaração que está 

cursando o ensino 
técnico ou proeja. 

 CPF 

 RG 

 Comprovante de 
residência 

 1 Foto 3x4 
 

22/11/2017 
13:00 às 15:30 
Quarta-feira,  

Sala de aula 
do IF Sertão-

PE 
/ Campus Serra 

Talhada. 

ESPANHOL 
BÁSICO - TURMA 

I - TARDE 
20 h 

Permitir ao corpo discente 

desenvolver noções básicas da 

língua espanhola que 

possibilitem a comunicação. 

 

Alunos que estão cursando 
ou já cursaram o ensino 

fundamental, médio, 
subsequente, EJA e Proeja 

8 

 Histórico escolar do 
ensino fundamental ou 
declaração que está 

cursando o 9° ano; OU 
Histórico escolar do 

ensino médio ou 
declaração que está 
cursando o ensino 
médio ou EJA; OU 

histórico escolar do 
ensino técnico ou proeja 
ou declaração que está 

cursando o ensino 
técnico ou proeja. 

 CPF 

 RG 

 Comprovante de 
residência 

 1 Foto 3x4 
 

22/11/2017 
19:00 às 21:30 
Quarta-feira,  

Sala de aula 
do IF Sertão-

PE 
/ Campus Serra 

Talhada. 


