
 
 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO  
 CAMPUS PALMARES  

      
 

EDITAL DE SELEÇÃO - Nº 01/2020 
 

PROIFPE PERMANÊNCIA – Campus Palmares 
 

ERRATA I 
 
 

 
O DIRETOR-GERAL, EM EXERCÍCIO, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO, CAMPUS PALMARES, designado pela portaria nº 1261/2017-
GR de 15/09/2017, em substituição ao Diretor-Geral nomeado pela portaria nº 1.598/2019-
GR de 10/12/2019, publicada no DOU de 11/12/2019, e em conformidade com a Portaria nº 
0224/2016-GR, de 29/02/2016 e Portaria nº 336/2016-GR, de 16/03/2016, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias, torna pública a RETIFICAÇÃODO CRONOGRAMA do presente 
edital conforme abaixo destacado: 
 

“3.2. As aulas ocorrerão às terças, quartas e quintas-feiras, nos turnos matutino e vespertinos, 

com início em 03 de março de 2020.” 

 

“4.2. O período de vigência da bolsa será de março a junho.” 

 

“7.1. O resultado do Processo Seletivo e a convocação para a matrícula, a cargo da Comissão 

de Seleção, serão divulgados no sítio do IFPE (www.ifpe.edu.br), no dia 19 de fevereiro de 

2020.” 

 
“7.2. Do resultado do Processo Seletivo, caberá recurso no prazo de 01 (um) dia útil a ser 

realizado no dia 20 de fevereiro de 2020, dirigido à Direção Geral do IFPE Campus Palmares, 

que decidirá de forma definitiva.” 

 
“7.3. O resultado final do Processo Seletivo e a convocação para a matrícula serão divulgados 

no sítio do IFPE(www.ifpe.edu.br), no dia 21 de fevereiro de 2020.” 

 
 



“8.1. A matrícula dos (as) candidatos (as) aprovados (as) no Processo Seletivo do PROIFPE 

acontecerá no dia 02 de março de 2020, no IFPE Campus Palmares, das 09h às 12h e das 14h 

às 17h. No ato da matrícula, o (a) candidato (a) deverá apresentar os seguintes documentos:” 

 

 

Cronograma da Seleção 

Evento Data Local 

Inscrições 07 a 17 de fevereiro 
 

https://forms.gle/3zAy5azEt33ADHFr
7 
 

 

Resultado 

preliminar 

 

 

19 de fevereiro 
 

Sítio do IFPE 

Interposição de recursos 
 

20 de fevereiro Formulário a ser divulgado. 

Resultado Final 
 

21 de fevereiro 
 

Sítio do IFPE 

 

Matrícula  
 

02 de março (09h às 
12h e das  
14h às 17h) 

Campus Palmares 

Início das aulas 03 de março Campus Palmares 

I Remanejamento 
 

03 de março 
 

Campus Palmares 

Matrícula do primeiro 
Remanejamento 

04 de março (09h às 
12h e das 14h às 17h) 

Campus Palmares 

II Remanejamento 
 

05 de março 
 

Campus Palmares 

II Matrícula do segundo 
Remanejamento 

06 de março (09h às 
12h e das 14h às 17h) 

Campus Palmares 

 

*Desconsiderar-se-á os termos do edital em desacordo com a presente errata. 

 

Palmares, 14 de fevereiro de 2020. 

 
 
 

Wilson Vicente de Lima 
Diretor Geral em exercício 


