
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO - PROEN 
COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO SELETIVO 

 CAMPUS SERRA TALHADA 
 

 

 

CHAMADA PÚBLICA PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES DOS 

CURSOS DE TÉCNICOS SUBSEQUENTES E ENSINO MÉDIO INTEGRADO 

 

 

Edital nº. 06, de 07 de Abril de 2021.  

 

  

 

RETIFICAÇÃO Nº 01 

 

 

Onde se lê: 

 

 

1 DA SELEÇÃO E DA INSCRIÇÃO 

 

1.6 Somente estarão concorrendo às vagas disponíveis os candidatos que preencherem o link 

https://forms.gle/FPHthLd7ZHDBPJ8p6 corretamente no período de 07/04/2021 à 11/04/2021. 

 

1.12 O Sorteio será transmitido ao vivo na rede social do Campus (Instagram: @if.serratalhada) às 

16:00h do dia 15/04/2021 e será realizado através de aplicativo gratuito disponível na “Play Store” 

da Google. Será feita uma ata do sorteio, que deverá ser assinada por duas testemunhas e pelo 

responsável pelo sorteio no Campus. 

 

 

Leia-se: 

 

 

 

1  DA SELEÇÃO E DA INSCRIÇÃO 

 

1.6 Somente estarão concorrendo às vagas disponíveis os candidatos que preencherem o link 

https://forms.gle/FPHthLd7ZHDBPJ8p6 corretamente no período de 07/04/2021 à 18/04/2021. 

 

1.12 O Sorteio será transmitido ao vivo na rede social do Campus (Instagram: @if.serratalhada) às 

16:00h do dia 22/04/2021 e será realizado através de aplicativo gratuito disponível na “Play Store” 

da Google. Será feita uma ata do sorteio, que deverá ser assinada por duas testemunhas e pelo 

responsável pelo sorteio no Campus. 
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Onde se lê: 

 

 

 

4 DA VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO 

 

 

4.2 Para verificação da autodeclaração será disponibilizado um formulário online, através do link: 

https://forms.gle/CG8sK3njhiYw3J4o7 durante todo o período de inscrição de 07 de Abril a 11 

de Abril de 2021, que deverá ser preenchido e anexado uma foto/selfie colorida de tamanho 

mínimo 5x7 cm com fundo branco e atual, segurando seu documento oficial de identificação. 

 

 

4.15 O candidato autodeclarado que NÃO PREENCHER o formulário online de verificação da 

autodeclaração de cor/etnia, no período de 07 de Abril a 11 de Abril de 2021, ou obtiver 
resultado INDEFERIDO será  removido para o grupo destinado a Ampla concorrência. 

 

 

 

Leia-se: 

 

 

 

4 DA VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO 

 

 

4.2 Para verificação da autodeclaração será disponibilizado um formulário online, através do link: 

https://forms.gle/CG8sK3njhiYw3J4o7 durante todo o período de inscrição de 07 de Abril a 18 

de Abril de 2021, que deverá ser preenchido e anexado uma foto/selfie colorida de tamanho 

mínimo 5x7 cm com fundo branco e atual, segurando seu documento oficial de identificação. 

 

 

4.15 O candidato autodeclarado que NÃO PREENCHER o formulário online de verificação da 

autodeclaração de cor/etnia, no período de 07 de Abril a 18 de Abril de 2021, ou obtiver 
resultado INDEFERIDO será  removido para o grupo destinado a Ampla concorrência. 
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Onde se lê: 

   ANEXO 1 – CRONOGRAMA 
 

 ETAPA 
 

 
DATA 

 
LOCAL/ENDEREÇO ELETRÔNICO 

Divulgação do edital de chamada pública  

 
07/04/2021 

https://www.ifsertao-

pe.edu.br/index.php/campus/serra-talhada 

Período de Inscrição 

 
(o candidato deverá preencher o link com a 
documentação para realização da inscrição) 
 

07/04/2021 
 à  

11/04/2021 

LINK DE INSCRIÇÃO: 

https://forms.gle/FPHthLd7ZHDBPJ8p6 

Etapa somente para os candidatos que 

optarem por cotas: 

 

Preenchimento do formulário online de 

cotas 

07/04/2021 
 à  

11/04/2021 

Etapa somente para os candidatos que 

optarem por cotas: 

 

LINK DO FORMULÁRIO ONLINE DE 

COTAS 

https://forms.gle/CG8sK3njhiYw3J4o7 

 

 

Divulgação da lista preliminar dos 

candidatos inscritos 

  

12/04/2021 
https://www.ifsertao-

pe.edu.br/index.php/campus/serra-talhada 

 

Resultado da verificação da 

autodeclaração PPI e cotas 

 

12/04/2021 
https://www.ifsertao-

pe.edu.br/index.php/campus/serra-talhada 

 

Interposição de recursos contra o 

resultado PPI, Cotas e Lista preliminar 

 

13/04/2021 
 e  

14/04/2021 

O recurso deverá ser feito através de E-mail 

enviado para a Comissão organizadora desse 

Edital: 

 

Cst.psserra@ifsertao-pe.edu.br 

 
Para todo recurso recebido pela comissão será emitida 

uma confirmação de recebimento 

 

Resultado dos recursos 

 

15/04/2021 
https://www.ifsertao-

pe.edu.br/index.php/campus/serra-talhada 

Divulgação da lista final dos candidatos 

inscritos 

(com a numeração de sorteio) 

15/04/2021 
https://www.ifsertao-

pe.edu.br/index.php/campus/serra-talhada 

Sorteio eletrônico das vagas 

 

(Caso haja mais vagas do que candidatos 

inscritos não haverá sorteio e os candidatos 

deverão se matricular conforme demais 

regras deste edital) 

15/04/2021 

Ao vivo no Instagram do IFSertão-PE, 

Campus Serra Talhada: 

 

@if.serratalhada 

(Às 16h) 

Divulgação da lista de candidatos 

efetivamente matriculados pelo controle 

acadêmico 

A partir de 
16/04/2021 

https://www.ifsertao-

pe.edu.br/index.php/campus/serra-talhada 
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Leia-se: 

ANEXO 1 – CRONOGRAMA 

 
 ETAPA 

 

 
DATA 

 
LOCAL/ENDEREÇO ELETRÔNICO 

Divulgação do edital de chamada pública  

 
07/04/2021 

https://www.ifsertao-

pe.edu.br/index.php/campus/serra-talhada 

Período de Inscrição 

 
(o candidato deverá preencher o link com a 
documentação para realização da inscrição) 
 

07/04/2021 
 à  

18/04/2021 

LINK DE INSCRIÇÃO: 

https://forms.gle/FPHthLd7ZHDBPJ8p6 

Etapa somente para os candidatos que 

optarem por cotas: 

 

Preenchimento do formulário online de 

cotas 

07/04/2021 
 à  

18/04/2021 

Etapa somente para os candidatos que 

optarem por cotas: 

 

LINK DO FORMULÁRIO ONLINE DE 

COTAS 

https://forms.gle/CG8sK3njhiYw3J4o7 

 

Divulgação da lista preliminar dos 

candidatos inscritos 

  

19/04/2021 
https://www.ifsertao-

pe.edu.br/index.php/campus/serra-talhada 

Resultado da verificação da 

autodeclaração PPI e cotas 

 

19/04/2021 
https://www.ifsertao-

pe.edu.br/index.php/campus/serra-talhada 

 

Interposição de recursos contra o 

resultado PPI, Cotas e Lista preliminar 

 

20/04/2021 
 e  

21/04/2021 

O recurso deverá ser feito através de E-mail 

enviado para a Comissão organizadora desse 

Edital: 

 

Cst.psserra@ifsertao-pe.edu.br 

 
Para todo recurso recebido pela comissão será emitida 

uma confirmação de recebimento 

Resultado dos recursos 

 
22/04/2021 

https://www.ifsertao-

pe.edu.br/index.php/campus/serra-talhada 

Divulgação da lista final dos candidatos 

inscritos 

(com a numeração de sorteio) 

22/04/2021 
https://www.ifsertao-

pe.edu.br/index.php/campus/serra-talhada 

Sorteio eletrônico das vagas 

 

(Caso haja mais vagas do que candidatos 

inscritos não haverá sorteio e os candidatos 

deverão se matricular conforme demais 

regras deste edital) 

22/04/2021 

Ao vivo no Instagram do IFSertão-PE, 

Campus Serra Talhada: 

 

@if.serratalhada 

(Às 16h) 

Divulgação da lista de candidatos 

efetivamente matriculados pelo controle 

acadêmico 

A partir de 
23/04/2021 

https://www.ifsertao-

pe.edu.br/index.php/campus/serra-talhada 

Comissão Local Permanente responsável pelo Processo Seletivo do Campus Serra Talhada do IF 
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