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Errata 
 

 

ONDE SE LÊ: 

 

 

17. DO ANDAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 

 

Divulgação da lista das inscrições preliminares do processo seletivo: Data: 30/08/2019 

Locais: Mural e site do IFPE/CAMPUS IGARASSU 

 

Recursos contra o resultado de deferimento das inscrições Data: 02/09/2019 

Horário: até às 17h (formulário entregue à DAEE) 

 

Divulgação da lista das inscrições homologadas do processo seletivo: Data: 03/09/2019 

Locais: Mural e site do IFPE/CAMPUS IGARASSU 

 

Da prova: Data: 04/09/2019 

Local: IFPE/CAMPUS IGARASSU 

  

Horário: das 10h às 12h 

 

A seleção dos estudantes monitores será feita através de concurso de provas teóricas e/ou práticas, as quais serão 

elaboradas e corrigidas pelo professor do componente curricular contemplado com a monitoria. Será 

classificado o estudante que obtiver nota igual ou superior a 6,0 (seis) para os  cursos técnicos. Será selecionado 

o estudante que obtiver a maior nota na prova de seleção de monitoria. 

 

Da divulgação do resultado preliminar: 

 

Data: 09/09//2019 

Locais: Mural e site do IFPE/CAMPUS IGARASSU Horário: 17h 

 

Do prazo para recursos: Data e horário: Até 23:59 do dia 10/09/2019 Local: daee@igarassu.ifpe.edu.br 

 

Da divulgação do resultado final da seleção: Data: 11/09//2019 

Locais: Mural e site do IFPE/CAMPUS IGARASSU Horário: 17h 

 

 



LEIA- SE: 

 

 

17. DO ANDAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 

 

Divulgação da lista das inscrições preliminares do processo seletivo: Data: 02/09/2019 

Locais: Mural e site do IFPE/CAMPUS IGARASSU 

 

Recursos contra o resultado de deferimento das inscrições Data: 03/09/2019 

Horário: até às 17h (formulário entregue à DAEE) 

 

Divulgação da lista das inscrições homologadas do processo seletivo: Data: 04/09/2019 

Locais: Mural e site do IFPE/CAMPUS IGARASSU 

 

Da prova: Data: 05/09/2019 

Local: IFPE/CAMPUS IGARASSU 

  

Horário: das 10h às 12h 

 

A seleção dos estudantes monitores será feita através de concurso de provas teóricas e/ou práticas, as quais serão 

elaboradas e corrigidas pelo professor do componente curricular contemplado com a monitoria. Será 

classificado o estudante que obtiver nota igual ou superior a 6,0 (seis) para os  cursos técnicos. Será selecionado 

o estudante que obtiver a maior nota na prova de seleção de monitoria. 

 

Da divulgação do resultado preliminar: 

 

Data: 09/09/2019 

Locais: Mural e site do IFPE/CAMPUS IGARASSU Horário: 17h 

 

Do prazo para recursos: Data e horário: Até 23:59 do dia 10/09/2019 Local: daee@igarassu.ifpe.edu.br 

 

Da divulgação do resultado final da seleção: Data: 11/09//2019 

Locais: Mural e site do IFPE/CAMPUS IGARASSU Horário: 17h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ONDE SE LÊ: 
 

19. DO CALENDÁRIO: 
 

Publicação do Edital do Processo Seletivo 26/08 (segunda-feira) 

Período de Inscrição 26/08 a 30/08 (seg a sex) 

Divulgação das inscrições preliminares nos murais 

informativos do Campus e no site do Instituto 

30/08 (sexta-feira) 

Recursos contra o resultado de deferimento das 

inscrições 

02/09 (segunda-feira) 

Divulgação das inscrições homologadas nos murais 

informativos do Campus e no site do Instituto 

03/09 (terça-feira) 

Prova de conhecimentos específicos 04/09 (quarta-feira) 

Divulgação do resultado preliminar dos estudantes 

aprovados nos murais informativos do Campus e 
no site do Instituto 

09/09 (segunda-feira) 

Prazo para recurso quanto ao resultado das provas 10/09 (terça-feira) 

Divulgação do resultado final da seleção 11/09 (quarta-feira) 

Entrega dos documentos comprobatórios e 

assinatura do Termo de Compromisso 

12/09 (quinta-feira) e 13/09 

(sexta-feira) 

Data prevista para início das atividades 16/09 (segunda-feira) 

 

 

LEIA-SE: 

 

19. DO CALENDÁRIO: 
 

Publicação do Edital do Processo Seletivo 26/08 (segunda-feira) 

Período de Inscrição 26/08 a 30/08 (seg a sex) 

Divulgação das inscrições preliminares nos murais 

informativos do Campus e no site do Instituto 

02/09 (Segunda-feira) 

Recursos contra o resultado de deferimento das 

inscrições 

03/09 (terça-feira) 

Divulgação das inscrições homologadas nos murais 

informativos do Campus e no site do Instituto 

04/09 (quarta-feira) 

Prova de conhecimentos específicos 05/09 (quinta-feira) 



Divulgação do resultado preliminar dos estudantes 

aprovados nos murais informativos do Campus e 
no site do Instituto 

09/09 (segunda-feira) 

Prazo para recurso quanto ao resultado das provas 10/09 (terça-feira) 

Divulgação do resultado final da seleção 11/09 (quarta-feira) 

Entrega dos documentos comprobatórios e 

assinatura do Termo de Compromisso 

12/09 (quinta-feira) e 13/09 

(sexta-feira) 

Data prevista para início das atividades 16/09 (segunda-feira) 

 

 

Igarassu, 02 de setembro de 2019. 

 

 

 

James Radson da Silva Lima 
Diretor de Geral do Campus Igarassu-IFPE 

SIAPE 1907613 



 


