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ERRATA Nº 02 
EDITAL Nº 13/2018 

  
 

A Comissão para Processo Seletivo de Professor Substituto do Curso Técnico em Agroindústria 
do IFPE – Campus Belo Jardim, instituída pela portaria 270/2018, comunica errata ao Edital Nº 
13/2018- Processo Seletivo Simplificado. 
 
 
Onde se lê:  
 

4.2. Da Análise de Títulos 

 (...) 

4.2.2. Os títulos deverão ser apresentados, em pasta tipo classificador ou encadernados, em cópias 

xerográficas legíveis e autenticadas, relacionados e organizados, seguindo rigorosamente a ordem 

prevista no subitem deste Edital, contendo como folha de rosto a identificação do candidato e nome 

da(s) disciplina(s)/Código de Opção objeto do Processo Seletivo. As autenticações das cópias dos 

títulos especificados nas alíneas "a", "b", "c", "d" e "e", poderão ser feitas em Cartório ou no ato da 

entrega, pelo servidor responsável pela inscrição, mediante a apresentação dos originais. Não serão 

aceitos comprovantes de títulos que não estejam relacionados no subitem 4.2.1 deste Edital. 

 
 

 
Leia-se:  
 

4.2. Da Análise de Títulos 

 (...) 

4.2.2. Os títulos deverão ser apresentados, em pasta tipo classificador ou encadernados, em cópias 

xerográficas legíveis e autenticadas, relacionados e organizados, seguindo rigorosamente a ordem 

prevista no subitem deste Edital, contendo como folha de rosto a identificação do candidato e nome 

das disciplinas/Código de Opção objeto do Processo Seletivo. As autenticações das cópias dos 

títulos especificados nas alíneas "a", "b", "c", "d" e "e", poderão ser feitas em Cartório ou no ato da 

entrega, pelo servidor responsável pela inscrição, mediante a apresentação dos originais. Não serão 

aceitos comprovantes de títulos que não estejam relacionados no subitem 4.2.1 deste Edital. 

 
 
 

Belo Jardim, 11/12/2018 
 
 
 
 

 
 


