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1. No item 7 DAS VAGAS PARA NEGROS (PRETOS E PARDOS) 
 
Onde se lê: 

7.6 A comissão designada para a verificação da veracidade da autodeclaração será composta por 3 

(três) membros distribuídos por gênero, cor e naturalidade. 

 

Leia-se: 

7.6 A comissão designada para a verificação da veracidade da autodeclaração será composta por 5 

(cinco) membros distribuídos por gênero, cor e naturalidade. 

 

2. No item 11 DO PROCESSO SELETIVO 
 

Onde se lê: 

11.4.2.3 A relação com os links da sala do Google Meet para acesso ao sorteio dos pontos, bem como 

os dias e horários da realização de cada candidato serão divulgados até um dia antes da data marcada 

para realização do primeiro sorteio. A relação será publicada no endereço eletrônico: 

https://www.sorteios.org/, conforme cronograma Anexo I deste edital. 

 

11.6.1 A Prova Prática de Canto (exclusiva para os candidatos à vaga de professor de Música) valerá 

100 pontos, terá caráter eliminatório e classificatório. Essa prova deverá ser gravada em vídeo, 

exclusivamente no formato MP4 e deverá ser enviada (através de upload) somente VIA INTERNET, 

por meio do link: https://concurso.ifsertao-pe.edu.br/copese, no período definido no cronograma 

para este fim. A gravação deverá ser realizada sem edição de áudio (com áudio ambiente) e será 

permitido o acompanhamento de um instrumento harmônico apenas e a interpretação deverá ser 



solo. A escolha do repertório da Prova Prática de Canto deverá conter três canções de gêneros/estilos 

diferentes e representativos da história da música popular brasileira. A avaliação da prova de canto 

seguirá os critérios apresentados na tabela a seguir: 

 

Leia-se: 

11.4.2.3 A relação com os links da sala do Google Meet para acesso ao sorteio dos pontos, bem como 

os dias e horários da realização de cada candidato serão divulgados até um dia antes da data marcada 

para realização do primeiro sorteio. A relação será publicada no endereço eletrônico: 

https://www.ifsertao-pe.edu.br, conforme cronograma Anexo I deste edital. 

 

11.6.1 A Prova Prática de Canto (exclusiva para os candidatos à vaga de professor de Música) valerá 

100 pontos, terá caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos da área de música deverão fazer o 

upload (envio) do vídeo, exclusivamente no formato MP4, através de um link de formulário do Google 

Forms, o qual está disponível no endereço https://concurso.ifsertao-pe.edu.br/copese. A data limite 

(prazo máximo) para envio do vídeo está definida no cronograma. A gravação deverá ser realizada sem 

edição de áudio (com áudio ambiente) e será permitido o acompanhamento de um instrumento 

harmônico apenas e a interpretação deverá ser solo. A escolha do repertório da Prova Prática de Canto 

deverá conter três canções de gêneros/estilos diferentes e representativos da história da música popular 

brasileira. A avaliação da prova de canto seguirá os critérios apresentados na tabela a seguir: 

 
3. No Anexo I – CRONOGRAMA 
 

DATA PROVÁVEL ATIVIDADE/ DIVULGAÇÃO 

29.09 a 12.10.2020 Inscrições. 

29.09 a 07.10.2020 Prazo máximo para solicitar a isenção de pagamento da inscrição no site 

A partir de 08.10.2020 Prazo para o candidato conferir no endereço eletrônico a lista de isentos 

13.10.2020 Prazo final para pagamento da taxa de inscrição. 

16.10.2020 Prazo máximo para publicação da relação dos candidatos que tiveram sua 
inscrição homologada, conforme item 9.9 do edital. 

22.10.2020 Prazo máximo para divulgação dos classificados para prova de desempenho 
didático 

23.10.2020 Interposição de recurso para avaliação curricular 

27.10.2020 Resultado dos pedidos de recurso 

03/11 e/ou 04/11/2020 
e/ou 05/11/2020 

Sorteio de pontos da Prova de desempenho didático com arguição  

04/11 e/ou 05/11/2020 
e/ou 06/11/2020 

Prova de desempenho didático com argüição. 

06.11.2020 Prazo máximo para envio dos vídeos da prova prática de canto 

10.11.2020 Resultado preliminar 

 
10.11.2020 

Divulgação do endereço eletrônico, link da sala do Google meet, com o 
horário do procedimento de heteroidentificação. 

11.11.2020 Procedimento de heteroidentificação para os candidatos que se autodeclarar 



negro.  

12.11.2020 Divulgação do resultado da heteroidentificação dos candidatos negros, 
conforme item 7.10 do edital. 

13.11.2020 Interposição de recurso do resultado preliminar e da heteroidentificação. 

16.11.2020 Resultado dos pedidos de recurso 

A partir de 17.11.2020 Resultado final, após análise de recursos, publicado no D.O.U. e publicado no 
sítio eletrônico do IF Sertão - PE 

 
Leia-se: 
 

4. Os demais itens permanecem inalterados. 

 

Petrolina, 08 de outubro de 2020. 
 

 

Maria Leopoldina Veras Camelo 
Reitora 

DATA PROVÁVEL ATIVIDADE/ DIVULGAÇÃO 

29.09 a 12.10.2020 Inscrições. 

29.09 a 07.10.2020 Prazo máximo para solicitar a isenção de pagamento da inscrição no site 

A partir de 08.10.2020 Prazo para o candidato conferir no endereço eletrônico a lista de isentos 

A partir de 08.10.2020 Interposição de recurso para isenção 

A partir de 10.10.2020 Resultado dos pedidos de recurso da isenção 

13.10.2020 Prazo final para pagamento da taxa de inscrição. 

16.10.2020 Prazo máximo para publicação da relação dos candidatos que tiveram sua 
inscrição homologada, conforme item 9.9 do edital. 

A partir de 16.10.2020 Interposição de recurso para  homologação das inscrições 

A partir de 18.10.2020 Resultado dos pedidos de recurso da  homologação das inscrições 

22.10.2020 Prazo máximo para divulgação dos classificados para prova de desempenho 
didático 

23.10.2020 Interposição de recurso para avaliação curricular 

27.10.2020 Resultado dos pedidos de recurso 

03/11 e/ou04/11/2020 
e/ou05/11/2020 

Sorteio de pontos da Prova de desempenho didático com arguição  

04/11 e/ou05/11/2020 
e/ou06/11/2020 

Prova de desempenho didático com argüição. 

06.11.2020 Prazo máximo para envio dos vídeos da prova prática de canto 

10.11.2020 Resultado preliminar 

 
10.11.2020 

- Divulgação do endereço eletrônico, link da sala do Google meet, com o 
horário do procedimento de heteroidentificação. 

11.11.2020 Procedimento de heteroidentificaçãopara os candidatos que se 
autodeclarar negro. 

12.11.2020 Divulgação do resultado da heteroidentificação dos candidatos negros, 
conforme item 7.10 do edital. 

13.11.2020 Interposição de recurso do resultado preliminar e da heteroidentificação. 

16.11.2020 Resultado dos pedidos de recurso 

A partir de17.11.2020 Resultado final, após análise de recursos, publicado no D.O.U. e publicado 
no sítio eletrônico do IF Sertão - PE 


