
 

Errata edital 06/2019 

Onde se lê: 

 

 

7. DAS ETAPAS DO PROCESSO 

7.1 

ETAPA PROCESSO DATA LOCAL 

Etapa 1 Publicação do edital   

19/07/2019 

Site do IFPE - 

campus Ipojuca e 

quadro de avisos do 

campus. 

Etapa 2 Inscrição 

Preenchimento de formulário específico 
online do Programa de Incentivo a Arte e 
Cultura. 

Entrega de RG, CPF e histórico escolar 
atualizado. (online) 

 

 12/08 à 
16/08/2019 

 

Online - Link 

disponibilizado no 

site do campus 

Etapa 3 Divulgação das inscrições    

19/08/2019 

Site e quadro de 

avisos do campus 

Etapa 4 Interposição de recursos 19/08/2019 Setor Integrado de 

Atendimento ao 

Discente - SIAD  até 

as 17h 

Etapa 5 Divulgação do cronograma das entrevistas 

com audição e/ou apresentação de portfólio 

com os candidatos 

20/08/2019 Site e quadro de 

avisos 

Etapa 7 Entrevistas com audição e/ou apresentação 

de portfólio 
21 a 

23/08/2019 
Miniauditório 

Etapa 8 Entrevistas com audição e/ou apresentação 

de portfólio 

para retardatários que não puderam 

participar mediante apresentação de 

justificativa documental. 

26/08/2019 Miniauditório 

Etapa 9 Divulgação do Resultado Preliminar da 

entrevista com audição (etapa 9). 
27/08/2019 Site e quadro de 

avisos 

Etapa 

10 
Interposição de recursos  28/08/2019 Setor Integrado de 

Atendimento ao 

Discente - SIAD até 

as 17h 



Etapa 

11 
Divulgação do Resultado das audições 29/08/2019 Site e quadro de 

avisos do campus 

Etapa 

12 
Comprovação da situação de vulnerabilidade 

socioeconômica diante da apresentação de 

declaração emitida pela CAES.* 

16/03 a 

22/03/2019 

Setor Integrado de 

Atendimento ao 

Discente - SIAD 

Etapa 

13 

Divulgação do resultado 25/03/2019 Site e quadro de 

avisos do campus 

 

*A vaga será reservada até a comprovação da vulnerabilidade socioeconômica por meio da 
documentação apresentada dentro do prazo previsto na Etapa 11. 

 

 

Lea-se: 

7. DAS ETAPAS DO PROCESSO 

7.1 

ETAPA PROCESSO DATA LOCAL 

Etapa 1 Publicação do edital   

19/07/2019 

Site do IFPE - 

campus Ipojuca e 

quadro de avisos do 

campus. 

Etapa 2 Inscrição 

Preenchimento de formulário específico 
online do Programa de Incentivo a Arte e 
Cultura. 

Entrega de RG, CPF e histórico escolar 
atualizado. (online) 

 

 12/08 à 
16/08/2019 

 

Online - Link 

disponibilizado no 

site do campus 

Etapa 3 Divulgação das inscrições    

19/08/2019 

Site e quadro de 

avisos do campus 

Etapa 4 Interposição de recursos 19/08/2019 Setor Integrado de 

Atendimento ao 

Discente - SIAD  até 

as 17h 

Etapa 5 Divulgação do cronograma das entrevistas 

com audição e/ou apresentação de portfólio 

com os candidatos 

20/08/2019 Site e quadro de 

avisos 

Etapa 7 Entrevistas com audição e/ou apresentação 

de portfólio 
21 a 

23/08/2019 
Miniauditório 

Etapa 8 Entrevistas com audição e/ou apresentação 

de portfólio 

para retardatários que não puderam 

participar mediante apresentação de 

justificativa documental. 

26/08/2019 Miniauditório 



Etapa 9 Divulgação do Resultado Preliminar da 

entrevista com audição (etapa 9). 
27/08/2019 Site e quadro de 

avisos 

Etapa 

10 
Interposição de recursos  28/08/2019 Setor Integrado de 

Atendimento ao 

Discente - SIAD até 

as 17h 

Etapa 

11 
Divulgação do Resultado das audições 29/08/2019 Site e quadro de 

avisos do campus 

Etapa 

12 
Comprovação da situação de vulnerabilidade 

socioeconômica diante da apresentação de 

declaração emitida pela CAES.* 

30/08 a 

04/09/2019 

Setor Integrado de 

Atendimento ao 

Discente - SIAD 

Etapa 

13 

Divulgação do resultado 05/09/2019 Site e quadro de 

avisos do campus 

*A vaga será reservada até a comprovação ou resultado da análise da vulnerabilidade 
socioeconômica por meio da documentação apresentada dentro do prazo previsto na Etapa 12. 

 


