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RETIFICAÇÃO
Processo: 23255.009195/2019-85
Interessado: Departamento de Ensino Básico e Técnico
EDITAL Nº 27/2019-DI/PROEN/REITORIA-IFCE
PROCESSO SELETIVO 2020.1 - MULTICAMPI - CURSOS TÉCNICOS
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 o Edital nº 27/2019-DI/PROEN/REITORIA, referente ao PROCESSO
SELETIVO 2020.1 - MULTICAMPI - CURSOS TÉCNICOS, nos seguintes itens:
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, conforme o cronograma presente no item 9,
impreterivelmente, a seguinte documentação:
(...)
6.6.1. Caso o candidato não possua documento oficial de identificação válido, serão aceitas, no ato da
inscrição e excepcionalmente, a Certidão de Nascimento e/ou de Casamento.
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, conforme o cronograma presente no item 9,
impreterivelmente, a seguinte documentação:
(...)
6.6.1. Caso o candidato não possua documento oficial de identificação válido, serão aceitas, no ato da
inscrição e excepcionalmente, a Certidão de Nascimento e/ou de Casamento.
6.6.2. Para os processos seletivos com ingresso no 1º semestre do ano letivo:
a) Na seleção para cursos concomitantes e integrados - caso ainda esteja cursando o 9º ano do ensino
fundamental, o candidato poderá apresentar o histórico do ensino fundamental até o 8º ano junto a
uma declaração da instituição de ensino na qual está cursando o 9º ano, com as notas obtidas até o presente
momento.
b) Na seleção para cursos subsequentes - caso ainda esteja cursando a 3ª série do ensino médio, o
candidato poderá apresentar o histórico do ensino médio até a 2ª série junto a uma declaração da
instituição de ensino na qual está cursando a 3ª série, com as notas obtidas até o presente momento.
Onde se lê:
6.8.2.1. Serão considerados documentos oficiais de identidade:
Leia-se:

6.8.1. Serão considerados documentos oficiais de identidade:
Onde se lê:
6.8.2.2. Não serão aceitos como documentos de identidade:
Leia-se:
6.8.2. Não serão aceitos como documentos de identidade:
Onde se lê:
11.3.2. Entregar, impreterivelmente no ato da pré-matrícula, os seguintes documentos (para todos os
candidatos aprovados):
a) Ficha de pré-matrícula, totalmente preenchida e sem rasuras;
b) Fotocópia, acompanhada do original, dos seguintes documentos:
Carteira de Identidade;
CPF;
Comprovante de quitação eleitoral, se maior de 18 anos;
Certificado de quitação com o Serviço Militar, se do sexo masculino;
Comprovante de endereço.
Leia-se:
11.3.2. Entregar, impreterivelmente no ato da pré-matrícula, os seguintes documentos (para todos os
candidatos aprovados):
a) Ficha de pré-matrícula, totalmente preenchida e sem rasuras;
b) Fotocópia, acompanhada do original, dos seguintes documentos:
Documentação oficial de identificação com foto e assinatura (conforme os subitens 6.8.1 e 6.8.2);
CPF;
Comprovante de quitação eleitoral, se maior de 18 anos;
Certificado de quitação com o Serviço Militar, se do sexo masculino;
Comprovante de endereço.

Ficam inalteradas as demais disposições do Edital nº 27/2019-DI/PROEN/REITORIA.

REUBER SARAIVA DE SANTIAGO
Pró-reitor de Ensino

Documento assinado eletronicamente por Reuber Saraiva de Santiago, Pró-Reitor de Ensino, em
08/11/2019, às 15:19, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1147976 e o
código CRC 14635F6C.
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