
                                                                       

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO 
CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL – COORDENAÇÃO DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 
RETIFICAÇÃO 02 

 
 

EDITAL Nº 06/2021 CPZR 
 
 

SELEÇÃO DE MONITORES – CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL 
 

 
 
Onde se lê: 
 
 

2. DO QUANTITATIVO E DA VIGÊNCIA  

 
O IFSertãoPE, Campus Petrolina Zona Rural, disponibiliza 6 vagas para 

Monitor bolsistas, por um período de 3 (três) meses, de 15 de setembro a 14 de 
dezembro de 2021, passível de prorrogação pelo mesmo período.  
 

 
 
Leia-se: 
 
 

2. DO QUANTITATIVO E DA VIGÊNCIA  

 
 

O IFSertãoPE, Campus Petrolina Zona Rural, disponibiliza 6 vagas para Monitor 
bolsistas, por um período de 3 (três) meses, de 22 de setembro a 21 de dezembro de 
2021, passível de prorrogação pelo mesmo período. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Onde se lê: 
 

6. DAS INSCRIÇÕES 

 
6.1 As inscrições serão realizadas em formulário eletrônico específico no período 
de 25 de agosto a 29 de agosto de 2021 (link de acesso: 
https://forms.gle/hgp9EkfeFxZMu9hr5); 

 
 
Leia-se: 
 

6. DAS INSCRIÇÕES 

 
6.1 As inscrições serão realizadas em formulário eletrônico específico no período 
de 25 de agosto a 07 de setembro de 2021 (link de acesso: 
https://forms.gle/hgp9EkfeFxZMu9hr5); 

 
 
 
 
 
Onde se lê: 
 
 
 7.2 Para casos que necessitem de desempate, serão considerados os seguintes 
critérios: 

1. Maior idade; 
2. Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE). 

Observações: 
 
a)  Os recursos devem ser interpostos em um prazo de até 24 horas após a divulgação 

da homologação e da classificação parcial, mediante envio de mensagem eletrônica com a 

devida justificativa para o e-mail: zr.cgex@ifsertao-pe.edu.br 

b)  Não será permitido juntar documentos após o período de inscrições. 

 
 

8. CRONOGRAMA 

ETAPA  LOCAL  DATA 

Divulgação do programa Site www.ifsertao-
pe.edu.br/CPZR 

25 a 29 de agosto de 2021 

Inscrições Edital Nº 
06/2021 

Formulário eletrônico: 

https://forms.gle/r78EHy5Hkc
KyQgyS6 

25 a 29 de agosto de 2021 

https://forms.gle/hgp9EkfeFxZMu9hr5
https://forms.gle/hgp9EkfeFxZMu9hr5
https://forms.gle/r78EHy5HkcKyQgyS6
https://forms.gle/r78EHy5HkcKyQgyS6


Homologação das 
inscrições 

Site www.ifsertao-
pe.edu.br/CPZR 

30 de agosto de 2021 

Interposição de recurso 
da   homologação das  
inscrições 

zr.cgex@ifsertao-pe.edu.br 31 de agosto de 2021 

Homologação das  
inscrições em definitivo 

Site www.ifsertao-
pe.edu.br/CPZR  

02 de setembro de 2021 

Convocação para 
entrevista  

Site www.ifsertao-
pe.edu.br/CPZR  

02 de setembro de 2021 

Realização da entrevista Google Meet 03 e 06 de setembro de 2021 

Resultado parcial Site www.ifsertao-
pe.edu.br/CPZR 

08 de setembro de 2021 

Interposição de recurso 
do  resultado parcial 

zr.cgex@ifsertao-pe.edu.br 09 de setembro de 2021 

Análises dos recursos e 
resultado final 

Site www.ifsertao-
pe.edu.br/CPZR 

10 de setembro de 2021 

Envio do Termo de 
Compromisso assinado 

Via Google Forms  13 e 14 de setembro de 2021 

Início de atividades  Campus Petrolina Zona Rural  15 de setembro de 2021 

 
 
 
 
Leia-se: 
 

7.2 Para casos que necessitem de desempate, serão considerados 
os seguintes critérios: 

1. Maior idade;  
2. Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE). 

Observações: 

a. Os recursos devem ser interpostos em um prazo de até 24 horas após a 
divulgação da homologação e da classificação parcial, mediante envio de mensagem 
eletrônica com a devida justificativa  para o e-mail zr.cgex@ifsertao-pe.edu.br 
b. Não será permitido juntar documentos após o período de inscrições, EXCETO o 
número do CRE, que será consultado no dia da entrevista pela comissão organizadora. 



c. Para fins de seleção será considerado o CRE registrado no SUAP, que será 
consultado no dia da entrevista pela comissão organizadora. 
 
 

8. CRONOGRAMA 

 

ETAPA  LOCAL            DATA 

Divulgação do programa Site www.ifsertao-pe.edu.br/CPZR 25 de agosto de 2021 

Inscrições Edital Nº 06/2021 Formulário eletrônico: 
https://forms.gle/r78EH
y5HkcKyQgyS6 

25 de agosto a 07 de setembro 
de 2021 

Homologação das inscrições Site www.ifsertao-pe.edu.br/CPZR  8 de setembro de 2021 

Interposição de recurso da 
homologação das inscrições 

zr.cgex@ifsertao-pe.edu.br 
 

9 de setembro de 2021 

Homologação das inscrições em 
definitivo 

Site www.ifsertao-pe.edu.br/CPZR  10 de setembro de 2021 

Convocação para entrevista  Site www.ifsertao-pe.edu.br/CPZR  10 de setembro de 2021 

Realização da entrevista Google Meet 13 e 14 de setembro de 2021 

Resultado parcial Site www.ifsertao-pe.edu.br/CPZR 15 de setembro de 2021 

Interposição de recurso 
do  resultado parcial 

zr.cgex@ifsertao-pe.edu.br 
 

16 de setembro de 2021 

Análises dos recursos e resultado 
final 

Site www.ifsertao-pe.edu.br/CPZR 17 de setembro de 2021 

Envio do Termo de Compromisso 
assinado 

Via Google Forms  20 de setembro de 2021 

Início de atividades  Campus Petrolina Zona Rural  22 de setembro de 2021 

 
 
Petrolina-PE, 30 de agosto de 2021. 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
João Bandeira de Moura Neto 

Presidente da Comissão 
Portaria Nº 047 de 19 de abril de 2021 

https://forms.gle/r78EHy5HkcKyQgyS6
https://forms.gle/r78EHy5HkcKyQgyS6
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