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RETIFICAÇÃO
Processo: 23255.008641/2018-53
Interessado: Departamento de Ingressos
EDITAL Nº 30/2018 DI/PROEN/REITORIA-IFCE
PROCESSO SELETIVO 2019-1 - CAMPI DE BOA VIAGEM, CRATO, CEDRO, GUARAMIRANGA,
JAGUARIBE, JAGUARUANA, PARACURU, TIANGUÁ, UMIRIM E TAUÁ
O Pró-reitor de Ensino do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), no
uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 298/GR, de 12 de março de 2013 e a Portaria nº 200/GR,
de 28 de fevereiro de 2014, retifica, nos seguintes itens, o Edital nº 30/2018-DI/PROEN/REITORIA,
referente ao Processo Seletivo 2019.1 - campi de Boa Viagem, Crato, Cedro, Guaramiranga, Jaguaribe,
Jaguaruana, Paracuru, Tianguá, Umirim e Tauá, cujo objeto é a seleção de candidatos aos cursos técnicos
concomitantes, integrados e subsequentes dos referidos campi:
Onde se lê:
6.6. Os candidatos deverão entregar, no horário de funcionamento do Setor de Protocolo do campus
ofertante do curso para o qual se inscreveram, até o dia 03 de dezembro de 2018, impreterivelmente, a
seguinte documentação:
a) Para candidatos inscritos em cursos técnicos concomitantes:
Protocolo de Inscrição gerado após o preenchimento do Formulário de Inscrição;
Histórico do ensino fundamental completo (original e cópia) ou documento equivalente válido;
Documento oficial de identificação (original e cópia);
Comprovante de matrícula no ensino médio.
Leia-se:
6.6. Os candidatos deverão entregar, no horário de funcionamento do Setor de Protocolo do campus
ofertante do curso para o qual se inscreveram, até o dia 03 de dezembro de 2018, impreterivelmente, a
seguinte documentação:
a) Para candidatos inscritos em cursos técnicos concomitantes:
Protocolo de Inscrição gerado após o preenchimento do Formulário de Inscrição;
Histórico do ensino fundamental completo (original e cópia) ou documento equivalente válido (caso
o candidato ainda esteja concluindo o ensino fundamental, poderá apresentar o Histórico Escolar até
o 8º ano e declaração da instituição de ensino na qual está cursando o 9º ano, com as notas obtidas
até a ocasião da entrega da documentação);
Documento oficial de identificação (original e cópia);
Comprovante de matrícula no ensino médio (se na data da entrega da documentação o candidato não
dispuser deste comprovante, segundo a conveniência do campus ofertante do curso para o qual se

inscreveu, poderá assinar um termo de compromisso por meio do qual será estabelecida uma data
limite para sua entrega).

Onde se lê:
7.3.1. Para cursos técnicos subsequentes:
1ª ETAPA: média aritmética das notas de cada componente curricular constante no item 7.1.1 obtidas pelo
candidato ao longo de todo o ensino médio;
2ª ETAPA: soma das médias obtidas na 1ª etapa;
3ª ETAPA: resultado obtido na 2ª etapa dividido pelo número de componentes curriculares constantes no
item 7.1.1, que será considerada como NOTA FINAL (descrição abaixo).
Leia-se:
7.3.1. Para cursos técnicos subsequentes:
1ª ETAPA: média aritmética das notas de cada componente curricular constante no subitem 7.1.2 obtidas
pelo candidato ao longo de todo o ensino médio;
2ª ETAPA: soma das médias obtidas na 1ª etapa;
3ª ETAPA: resultado obtido na 2ª etapa dividido pelo número de componentes curriculares constantes no
subitem 7.1.2, que será considerado como NOTA FINAL (descrição abaixo).
Onde se lê:
7.3.2. Para cursos técnicos concomitantes e integrados:
1ª ETAPA - média aritmética das notas de cada componente curricular constante no item 7.1.2. obtidas
pelo candidato ao longo de todo o ensino fundamental;
2ª ETAPA - soma das médias obtidas na 1ª etapa;
3ª ETAPA - resultado obtido na 2ª etapa dividido pelo número de componentes curriculares constantes no
item 7.1.2., que será considerada como NOTA FINAL (descrição abaixo).
Leia-se:
7.3.2. Para cursos técnicos concomitantes e integrados:
1ª ETAPA - média aritmética das notas de cada componente curricular constante no subitem 7.1.1. obtidas
pelo candidato exclusivamente do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, conforme a Lei Nº 11.274, de 6 de
fevereiro de 2006, ou do 5º ao 8º ano do ensino fundamental, para históricos emitidos antes da referida
regulamentação;
2ª ETAPA - soma das médias obtidas na 1ª etapa;
3ª ETAPA - resultado obtido na 2ª etapa dividido pelo número de componentes curriculares constantes no
subitem 7.1.1., que será considerado como NOTA FINAL (descrição abaixo).
Ficam inalteradas as demais disposições do Edital nº 30/2018-DI/PROEN/REITORIA.

Reuber Saraiva de Santiago
Pró-reitor de Ensino

Documento assinado eletronicamente por Reuber Saraiva de Santiago, Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico, em 07/11/2018, às 15:45, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0302403 e o
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