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ONDE SE LÊ: 
 

6.3 A primeira etapa será realizada exclusivamente pela Internet, no período de 13 a 20 de dezembro de                  

2017, observado o horário local, no link http://bit.ly/2h7k4mx. Recomenda-se o uso do navegador Firefox              

ou Internet Explorer para acessar o sistema de inscrição. Ao acessar o portal de inscrições, o                

candidato/responsável legal deve seguir os seguintes passos: 

 

LEIA-SE: 
 

6.3 A primeira etapa será realizada exclusivamente pela Internet, no período de 13 a 22 de dezembro de                  

2017, observado o horário local, no link http://bit.ly/2h7k4mx. Recomenda-se o uso do navegador Firefox              

ou Internet Explorer para acessar o sistema de inscrição. Ao acessar o portal de inscrições, o                

candidato/responsável legal deve seguir os seguintes passos: 

 

ONDE SE LÊ: 
 

6.4 Após o preenchimento das informações no endereço http://bit.ly/2h7k4mx, o (a) candidato(a) deverá             

entregar, obrigatoriamente, os comprovantes em envelope lacrado, conforme item 6.5, com a cópia do              

comprovante de inscrição colado na frente do envelope. Para entregar os comprovantes o(a) candidato(a)              

deverá comparecer nos seguintes setores de cada Campi, até o dia 20/12/2017 nos seguintes horários:  

 

LEIA-SE: 
 

6.4 Após o preenchimento das informações no endereço http://bit.ly/2h7k4mx, o (a) candidato(a) deverá             

entregar, obrigatoriamente, os comprovantes em envelope lacrado, conforme item 6.5, com a cópia do              

comprovante de inscrição colado na frente do envelope. Para entregar os comprovantes o(a) candidato(a)              

deverá comparecer nos seguintes setores de cada Campi, até o dia 22/12/2017 nos seguintes horários:  
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ONDE SE LÊ: 
 

9. DO RESULTADO  

 

9.1 O resultado parcial será divulgado no dia 22/12/2017 no site do IF SERTÃO-PE              

www.ifsertao-pe.edu.br e nos murais dos Campi. 

  
9.2 O resultado final será divulgado no dia 27/12/2017 no site do IF SERTÃO-PE              

www.ifsertao-pe.edu.br e nos murais dos Campi. 

 

LEIA-SE: 
 

9.1 O resultado parcial será divulgado no dia 28/12/2017 no site do IF SERTÃO-PE              

www.ifsertao-pe.edu.br e nos murais dos Campi. 

  
9.2 O resultado final será divulgado no dia 02/01/2018 no site do IF SERTÃO-PE              

www.ifsertao-pe.edu.br e nos murais dos Campi. 

 

ONDE SE LÊ: 
 

10. DA MATRÍCULA  

 

10.1 A matrícula será realizada na Secretaria de Controle Acadêmico de cada campi, conforme a               

seguir: 

a) Campus Floresta: no período de 28/12/2017 à 05/01/2018 no horário das 08:00 às              

14:00h. 

b) Campus Petrolina: no período de 28/12/2017 à 05/01/2018 no horário das 08:00 às              

14:00h. 

c) Campus Salgueiro: no período de 28/12/2017 à 05/01/2018 no horário das 08:00 às              

13:00. 
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LEIA-SE: 
 

10. DA MATRÍCULA  

 

10.1 A matrícula será realizada na Secretaria de Controle Acadêmico de cada campi, conforme a               

seguir: 

a)   Campus Floresta: no período de 03 à 05/01/2018 no horário das 08:00 às 14:00h. 

b)   Campus Petrolina: no período de 03 à 05/01/2018  no horário das 08:00 às 14:00h. 

c)  Campus Salgueiro: no período de 03 à 05/01/2018 no horário das 08:00 às  13:00. 

 

ONDE SE LÊ: 
 

13.1            DO CRONOGRAMA 

 

EVENTOS DATAS 

Publicação do Edital 13/12/2017 

Período de inscrição 13/12/2017 à 20/12/2017 

Divulgação do resultado parcial 22/12/2017 

Período para interposição de recursos Até 24 horas úteis após a divulgação do 
resultado. 

Divulgação do resultado final 27/12/2017 

Matrícula 28/12/2018 à 05/01/2018 

Início do Curso VERIFICAR O QUADRO Nº 05 – INÍCIO DAS 
AULAS E HORÁRIO 
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LEIA-SE: 
 

13.1            DO CRONOGRAMA 

 

EVENTOS DATAS 

Publicação do Edital 13/12/2017 

Período de inscrição 13/12/2017 à 22/12/2017 

Divulgação do resultado parcial 28/12/2017 

Período para interposição de recursos Até 24 horas úteis após a divulgação do 
resultado. 

Divulgação do resultado final 02/01/2018 

Matrícula 03 à 05/01/2018 

Início do Curso VERIFICAR O QUADRO Nº 05 – INÍCIO DAS 
AULAS E HORÁRIO 

 
 

PETROLINA, 20 DE DEZEMBRO DE 2017. 

 

 

 

 

Fábio Cristiano Souza Oliveira 

Presidente da Comissão do Processo Seletivo - Academia HackTown – Escola de Programação em Jogos e 

Robótica 

Portaria Nº 17/2017 – PROEXT de 05 de Setembro de 2017 

 


