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RETIFICAÇÃO 03
EDITAL Nº 28/2022/IFSertãoPE

SELEÇÃO PARA ALUNOS (docentes e demais profissionais que contribuam com a oferta da EJA)
NOS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC) DO PROGRAMA EJA INTEGRADO À
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NA MODALIDADE A DISTÂNCIA (EAD).

NOTA EXPLICATIVA: 

A retificação tem por fundamento o objeto do TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (TED) Nº
9883/2020, aprovado pela Secretaria de Educação Básica (SEB), que prevê que o projeto objetiva a
oferta  de  cursos  de  Formação  Continuada  para  professores  das  redes  municipais  do  sertão
pernambucano e  servidores  do IFSertão PE,  sendo este  o  público-alvo  prioritário  da  presente
seleção. No caso do não preenchimento da totalidade das vagas ofertadas para  os docentes e
demais profissionais que atuam com a EJA municipal, estadual e federal do sertão pernambucano,
as vagas remanescentes serão ampliadas para os demais inscritos, seguindo os critérios de seleção
no presente edital. 

Onde se lê:

A Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, no uso
de suas atribuições legais, torna público que, no período de 28 de abril a 15 de maio de 2022, os
docentes e demais profissionais que atuam com a EJA,  interessados em ingressar nos cursos de
Formação Inicial e Continuada (FIC) na modalidade a distância (EAD), poderão realizar inscrições
via internet para os cursos a serem ofertados no primeiro semestre de 2022. Serão oferecidas 160
vagas no total para docentes e demais profissionais que contribuam com a oferta de cursos da Educação
de Jovens e Adultos - EJA, distribuídas em 4 turmas, nos seguintes Campi: Petrolina, Santa Maria
da Boa Vista, Serra Talhada, Salgueiro, conforme quadro de vagas no anexo I deste edital.

2. DAS INSCRIÇÕES E VAGAS

2.3  A legislação do Programa vincula a matrícula prioritariamente para docentes e demais profissionais

que contribuam com a oferta de cursos da Educação de Jovens e Adultos - EJA municipal, estadual ou
federal. O  candidato não poderá inscrever-se em dois cursos do Programa EJA Integrado à EPT, se
inscrito, sorteado e matriculado por este edital, poderá ter sua matrícula invalidada ou cancelada.
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2.5 Requisitos para inscrição:

a) Estar ativo na docência, ou contribuir na oferta da EJA do ensino municipal, estadual ou federal; 

c)  Documento  que  comprove  vínculo  como  docentes  ou  profissionais  que  trabalham  com  a
Educação de Jovens e Adultos - EJA;

4. DO PÚBLICO ALVO

As vagas serão destinadas aos docentes e demais profissionais que contribuam com a oferta de
cursos da EJA, e que tenham interesse na relação de cursos do Anexo I deste edital, desde que
preencham os requisitos de inscrição citados no item 2.5.

5. DOS RECURSOS

5.1 O candidato que desejar interpor recurso poderá fazê-lo: 

a) Impugnação do edital, poderá fazê-lo entre os dias 26/04 a 27/04/2022;
b) Para o resultado da homologação das inscrições, poderá fazê-lo no dia 18/05/2022;
c) os recursos serão recebidos através do email:  eja.integrada@ifsertao-pe.edu.br,  assunto

RECURSO – EDITAL Nº 28/2022 IFSertãoPE, seguindo o modelo de preenchimento do Anexo
IV deste edital;

6. DO RESULTADO

6.1 Conferindo objetividade, transparência e credibilidade do método classificatório escolhido, o
procedimento de sorteio das inscrições será feito online, ao vivo e gravado no dia 20/05/2022,
sorteio sendo realizado de acordo com a função randômica (aleatória) da ferramenta de planilha
eletrônica do Microsoft Excel, para a aleatorização das posições dos participantes;

ANEXO I

Público
Docentes e demais profissionais que contribuam com a oferta de cursos da Educação de Jovens e
Adultos – EJA (Municipal, Estadual ou Federal)
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Leia-se:

A Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, no uso
de suas atribuições legais, torna público que, no período de 28 de abril a 20 de maio de 2022, os
docentes e demais profissionais que atuam com a EJA  municipal,  estadual e federal  do sertão
pernambucano,  interessados em ingressar nos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) na
modalidade a  distância  (EAD),  poderão realizar  inscrições  via  internet  para os  cursos  a  serem
ofertados no primeiro semestre de 2022. Serão oferecidas 160 vagas no total  para docentes e
demais profissionais que  estejam contribuindo com a oferta de cursos da Educação de Jovens e
Adultos - EJA, distribuídas em 4 turmas, nos seguintes Campi: Petrolina, Santa Maria da Boa Vista,
Serra Talhada, Salgueiro, conforme quadro de vagas no anexo I deste edital.

2. DAS INSCRIÇÕES E VAGAS

2.3  A legislação do Programa vincula a matrícula prioritariamente para docentes e demais profissionais

que estejam contribuindo com a oferta de cursos da Educação de Jovens e Adultos - EJA municipal,

estadual  ou  federal.  O  candidato  não poderá  inscrever-se  em  dois  cursos  do  Programa  EJA
Integrado à EPT,  se  inscrito,  sorteado e matriculado por  este  edital,  poderá ter  sua matrícula
invalidada ou cancelada.

2.5 Requisitos para inscrição:

a)  Estar  ativo  na  docência,  ou  que esteja  contribuindo na oferta  da EJA do ensino municipal,
estadual ou federal; 

c) Documento que comprove vínculo ativo como docentes ou profissionais que trabalham com a
Educação de Jovens e Adultos - EJA;

4. DO PÚBLICO ALVO

As  vagas  serão  destinadas  preferencialmente aos  docentes  ativos e  demais  profissionais  que
estejam  contribuindo com  a  oferta  de  cursos  da  EJA  municipal,  estadual  e  federal  do  sertão
pernambucano, e que tenham interesse na relação de cursos do Anexo I deste edital, desde que
preencham os requisitos de inscrição citados no item 2.5.

Na  hipótese  do  não  preenchimento  da  totalidade  das  vagas  por  candidatos  do  sertão
pernambucano,  as  vagas  remanescentes  poderão  ser  preenchidas  por  candidatos  de  outras
localidades, seguindo a mesma sistemática da seleção.
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5. DOS RECURSOS

5.1 O candidato que desejar interpor recurso poderá fazê-lo: 

d) Impugnação do edital, poderá fazê-lo entre os dias 26/04 a 27/04/2022;
e) Para o resultado da homologação das inscrições, poderá fazê-lo no dia 23/05/2022;
f) os recursos serão recebidos através do email:  eja.integrada@ifsertao-pe.edu.br,  assunto

RECURSO – EDITAL Nº 28/2022 IFSertãoPE, seguindo o modelo de preenchimento do Anexo
IV deste edital;

6. DO RESULTADO

6.1 Conferindo objetividade, transparência e credibilidade do método classificatório escolhido, o
procedimento de sorteio das inscrições será feito online, ao vivo e gravado no dia 20/05/2022,
sorteio sendo realizado se ultrapassarem o número de vagas, de acordo com a função randômica
(aleatória)  da  ferramenta  de  planilha  eletrônica  do  Microsoft  Excel,  para  a  aleatorização  das
posições dos participantes;

ANEXO I

Público

Docentes e demais profissionais que estejam contribuindo com a oferta de cursos da Educação de
Jovens e Adultos – EJA  municipal, estadual e federal do sertão pernambucano.

Reitoria do IF SERTÃO-PE


