
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SERTÃO PERNAMBUCANO

EDITAL Nº 61/2018

Retificação nº 001, de 21 de janeiro de 2019

A Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sertão Pernambucano, 

torna pública a retificação do edital 61/2018, publicado nas páginas 45 a 48, Seção 03 no Diário 

Oficial da União de 07 de janeiro de 2019.

1. No item 4. DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

Onde se lê:

4.10.2 Os candidatos portadores de deficiência que desejarem concorrer às vagas reservadas, 

independentemente de necessitarem de condições especiais, deverão entregar até o dia 18/01/2019 

o laudo médico original ou cópia autenticada em cartório competente, emitido nos últimos doze 

meses anteriores à data da realização da inscrição. O laudo deverá ser entregue na Diretoria de 

Gestão de Pessoas do IF Sertão-PE, situada na Rua Aristarco Lopes, 240, Centro, Petrolina - PE, 

CEP 56302-100, no horário das 8:00h às 12:00h e das 14:00h às 16:00h. (exceto sábados, domingos 

e feriados).

4.11.3 Em caso de encaminhamento via postal, desde que via Sedex com Aviso de Recebimento – 

AR, dirigido à Diretoria de Gestão de Pessoas, no endereço citado no subitem anterior, somente será 

aceito quando postado até o dia 18/01/2019 e recebido até 3 (três) dias úteis após o término do 

período, devendo o candidato atentar para o prazo de entrega indicado pelo serviço postal, sendo de 

sua inteira responsabilidade que a documentação seja entregue no prazo estipulado no edital.

Leia-se:

4.10.2 Os candidatos portadores de deficiência que desejarem concorrer às vagas reservadas, 

independentemente de necessitarem de condições especiais, deverão entregar até o dia 28/01/2019 

o laudo médico original ou cópia autenticada em cartório competente, emitido nos últimos doze 

meses anteriores à data da realização da inscrição. O laudo deverá ser entregue na Diretoria de 

Gestão de Pessoas do IF Sertão-PE, situada na Rua Valério Pereira 72, Centro, Petrolina - PE, CEP 



56304-060, no horário das 8:00h às 12:00h e das 14:00h às 16:00h. (exceto sábados, domingos e 

feriados).

4.11.3 Em caso de encaminhamento via postal, desde que via Sedex com Aviso de Recebimento – 

AR, dirigido à Diretoria de Gestão de Pessoas, no endereço citado no subitem anterior, somente será 

aceito quando postado até o dia 28/01/2019 e recebido até 3 (três) dias úteis após o término do 

período, devendo o candidato atentar para o prazo de entrega indicado pelo serviço postal, sendo de 

sua inteira responsabilidade que a documentação seja entregue no prazo estipulado no edital.

2. No item 6 - DAS INSCRIÇÕES

Onde se lê:

6.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico 

http://concurso.ifsertao-pe.edu.br/copese, entre 00h00min do dia 03 de janeiro de 2019 até às 

23h59min do dia 17 de janeiro de 2019, observado o horário oficial de Brasília-DF. Após esse 

período, o sistema não permitirá novas inscrições.

6.3 A taxa de inscrição é de R$20,00 (vinte reais) e deverá ser paga, por intermédio de GRU (Guia 

de Recolhimento da União), em qualquer agência bancária do Banco do Brasil, impreterivelmente 

até o dia 18 de janeiro de 2019.

6.4.4 gerar e imprimir o Boleto da GRU (Guia de Recolhimento da União), e efetuar o pagamento 

preferencialmente em agência do Banco do Brasil S.A, impreterivelmente até o dia 18 de janeiro 

de 2019.

6.4.6 A segunda via do boleto da GRU estará disponível até as 20h00min do dia 18 de janeiro de 
2019.

6.5 A divulgação das inscrições deferidas acontecerá a partir do dia 21 de janeiro de 2019, através 

de Edital disponibilizado no endereço eletrônico www.ifsertao-pe.edu.br.

6.6 A homologação final das inscrições acontecerá a partir dia 24 de janeiro de 2019, e será 

disponibilizada no endereço eletrônico www.ifsertao-pe.edu.br.

Leia-se:



6.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico copese, entre 

00h00min do dia 03 de janeiro de 2019 até às 23h59min do dia 27 de janeiro de 2019, 

observado o horário oficial de Brasília-DF. Após esse período, o sistema não permitirá novas 

inscrições.

6.3 A taxa de inscrição é de R$20,00 (vinte reais) e deverá ser paga, por intermédio de GRU (Guia 

de Recolhimento da União), em qualquer agência bancária, impreterivelmente até o dia 28 de 

janeiro de 2019.

6.4.4 gerar e imprimir o Boleto da GRU (Guia de Recolhimento da União), e efetuar o pagamento 

preferencialmente em agência do Banco do Brasil S.A, impreterivelmente até o dia 28 de janeiro 

de 2019.

6.4.6 A segunda via do boleto da GRU estará disponível até as 20h00min do dia 28 de janeiro de 

2019.

6.5 A divulgação das inscrições deferidas acontecerá a partir do dia 31 de janeiro de 2019, através 

de Edital disponibilizado no endereço eletrônico .

6.6 A homologação final das inscrições acontecerá a partir dia 04 de fevereiro de 2019, e será 

disponibilizada no endereço eletrônico .

3. No item 7 - DO PROCESSO SELETIVO

Onde se lê:

7.3.8 O resultado da Análise de Currículo será publicado no endereço: www.ifsertao-pe.edu.br, a 

partir do dia 25 de janeiro de 2019.

7.3.10 O resultado dos recursos e da Análise de Currículo após recursos será publicado no 

endereço: www.ifsertao-pe.edu.br, a partir do dia 28 de janeiro de 2019.

7.3.11 Uma vez classificado para a Prova Prática, o candidato deverá verificar o dia, horário e local 

da prova prática no endereço eletrônico: www.ifsertao-pe.edu.br, a partir do dia 28 de janeiro de 

2019.



7.4.3. A Prova prática será realizada entre os dias 02 e 03 de fevereiro de 2019, no local e horário 

a ser divulgado pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo no site do IF SERTÃO-PE, na 

cidade de Petrolina-PE, sendo convocados para esta etapa todos os candidatos classificados dentro 

do limite de citado no item 7.3.4. 

Leia-se:

7.3.8 O resultado da Análise de Currículo será publicado no endereço: www.ifsertao-pe.edu.br, a 

partir do dia 04 de fevereiro de 2019.

7.3.10 O resultado dos recursos e da Análise de Currículo após recursos será publicado no 

endereço: www.ifsertao-pe.edu.br, a partir do dia 06 de fevereiro de 2019.

7.3.11 Uma vez classificado para a Prova Prática, o candidato deverá verificar sua ficha de 

confirmação da inscrição informando, dia, horário e local da prova prática no endereço eletrônico: 

http://concurso.ifsertao-pe.edu.br/copese, a partir do dia 07 de fevereiro de 2019.

7.4.3. A Prova prática será realizada entre os dias 09 e 10 de fevereiro de 2019, no local e horário 

a ser divulgado pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo no site do IF SERTÃO-PE, na 

cidade de Petrolina-PE, sendo convocados para esta etapa todos os candidatos classificados dentro 

do limite de citado no item 7.3.4. 

4. No ANEXO I

Onde se lê:

 ANEXO I 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO 

DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM LINGUAGEM DE SINAIS

DATA AÇÕES

03/01/2019 Publicação do Edital no D.O.U. e no site: www.ifsertao-pe.edu.br

03/01 a 17/01/2019 Período de inscrições

03/01 a 07/01/2019 Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição

A partir do dia 08/01/2019 Resultado do pedido de isenção

48 horas a partir da 

divulgação do resultado

Prazo para interposição dos recursos do pedido de isenção das inscrições

A partir do dia 11/01/2019 Resultado dos recursos do pedido de isenção das inscrições



18/01/2019 Último dia para pagamento da GRU e entrega do currículo e documentação 

comprobatória relativa a etapa de Análise Curricular.

A partir do dia 21/01/2019 Publicação das Inscrições homologadas

48 horas a partir da 

divulgação do resultado

Prazo para interposição dos recursos das inscrições

A partir do dia 24/01/2019 Homologação final das inscrições

A partir do dia 25/01/2019 Divulgação do resultado da Análise de Currículos

48 horas a partir da 

divulgação do resultado

Prazo para interposição dos recursos contra a Análise de Currículos

A partir do dia 28/01/2019 Divulgação do resultado dos recursos contra a Análise de Currículos e 

Divulgação do Local e Horário da Prova Prática

02/02 e/ou 03/02/2019 Realização da Prova Prática

Leia-se:

ANEXO I 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO 

DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM LINGUAGEM DE SINAIS

DATA AÇÕES

07/01/2019 Publicação do Edital no D.O.U. e no site: www.ifsertao-pe.edu.br

03/01/2018 a 27/01/2019 Período de inscrições

28/01/2019 Último dia para pagamento da GRU e entrega do currículo e documentação 

comprobatória relativa a etapa de Análise Curricular.

A partir do dia 04/02/2019 Publicação das Inscrições homologadas

48 horas a partir da 

divulgação do resultado

Prazo para interposição dos recursos das inscrições

A partir do dia 06/02/2019 Homologação final das inscrições

A partir do dia 06/02/2019 Divulgação do resultado da Análise de Currículos

48 horas a partir da 

divulgação do resultado

Prazo para interposição dos recursos contra a Análise de Currículos

A partir do dia 08/02/2019 Divulgação do resultado dos recursos contra a Análise de Currículos e 

Divulgação do Local e Horário da Prova Prática

09 e/ou 10/02/2019 Realização da Prova Prática

A partir do dia 11/02/2019 Divulgação do Resultado Preliminar da Prova Prática 

48 horas a partir da 

divulgação do resultado

Prazo para interposição de recurso da Prova Prática

A partir de 13/02/2019 Resultado do recurso da prova prática e Divulgação do Resultado Final do 



Processo Seletivo

48 horas a partir da 

divulgação do resultado

Prazo para interposição de recurso do resultado final

A partir de 15/02/2019 Resultado Final, Publicação e Homologação do Processo Seletivo no Diário 

Oficial da União – D.O.U.

5. Os demais itens e anexos do edital 61/2018 permanecem inalterados.

Petrolina, 21 de janeiro de 2019.

Maria Leopoldina Veras Camelo

Reitora


