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EDITAL Nº 11/2020 DI/PROEN/REITORIA-IFCE
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 9/2020 –DI/PROEN/REITORIA
(PROCESSO SELETIVO 2020.2 - Campi de Fortaleza, Pecém, Quixadá, Tianguá, Ubajara e
Umirim - Cursos técnicos)
O Pró-Reitor de Ensino do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Ceará (IFCE), no uso de suas atribuições, e considerando o Edital nº 9/2020 –DI/PROEN/REITORIA,
referente ao Processo Seletivo 2020.2 - campi de Fortaleza, Pecém, Quixadá, Tianguá, Ubajara e Umirim,
resolve:
1. Retificar o subitem 6.1. no que diz respeito ao cronograma, em específico a atividade
prevista para o período de 31/08 a 10/09/2020 do Processo Seletivo.
ONDE SE LÊ:
6.1. As atividades deste Processo Seletivo obedecerão ao seguinte cronograma:
31/08 a 10/09/2020

Inscrições de candidatos no Q-Seleção e envio de documentação de no Esolis

LEIA-SE:
6.1. As atividades deste Processo Seletivo obedecerão ao seguinte cronograma:
31/08 a 10/09/2020

Inscrições de candidatos no Q-Seleção e envio de documentação no eSolis

2. Retificar os subitens 10.3, 10.3.1 e 10.3.2 referentes ao cálculo para obtenção da NOTA
FINAL.
ONDE SE LÊ:
10.3. O cálculo para obtenção da NOTA FINAL, com fins de classificação, considerando o
subitem 7.1, dar-se-á em três etapas.
10.3.1. Para cursos técnicos integrados:
1ª ETAPA: média aritmética das notas de cada componente curricular constante no subitem
7.1.1 obtidas pelo candidato do 6º ao 9º ano do ensino fundamental;
(...)
3ª ETAPA: resultado obtido na 2ª etapa dividido pelo número de componentes curriculares
constantes no subitem 7.1.1, que será considerada como NOTA FINAL (descrição abaixo).
(...)
10.3.2. 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;
(...)
3ª ETAPA: resultado obtido na 2ª etapa dividido pelo número de componentes curriculares
constantes no subitem 7.1.2, que será considerada como NOTA FINAL (descrição abaixo).
LEIA-SE:
10.3. O cálculo para obtenção da NOTA FINAL, com fins de classificação, considerando o
subitem 10.1, dar-se-á em três etapas.
10.3.1. Para cursos técnicos integrados:
1ª ETAPA: média aritmética das notas de cada componente curricular constante no subitem
10.1.1 obtidas pelo candidato do 6º ao 9º ano do ensino fundamental;
(...)
3ª ETAPA: resultado obtido na 2ª etapa dividido pelo número de componentes curriculares
constantes no subitem 10.1.1, que será considerada como NOTA FINAL (descrição abaixo).
(...)
10.3.2. Para cursos técnicos subsequentes:
1ª ETAPA: média aritmética das notas de cada componente curricular constante no subitem
10.1.2 obtidas pelo candidato ao longo de todo o ensino médio;
(...)
3ª ETAPA: resultado obtido na 2ª etapa dividido pelo número de componentes curriculares
constantes no subitem 10.1.2, que será considerada como NOTA FINAL (descrição abaixo).
3. Retificar o subitem 12.8.1 que trata da documentação a ser apresentada por todos para a
matrícula.
ONDE SE LÊ:
12.8.1. Documentação comum a todos os candidatos, tanto da ampla concorrência
quanto cotistas:
(...)
e) certidão de quitação eleitoral, certidão circunstanciada ou documento equivalente
emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral do estado em nome do candidato, se maior de 18 anos (art. 14
§1º, I da CF/88);
LEIA-SE:
12.8.1. Documentação comum a todos os candidatos, tanto da ampla concorrência
quanto cotistas:
(...)
e) documento de comprovação de quitação eleitoral - certidão de quitação eleitoral,
comprovante de votação na última eleição e certidão circunstanciada ou documento equivalente
emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral do estado, em nome do candidato, se maior de 18 anos (art. 14
§1º, I da CF/88);

4. As demais disposições constantes do Edital Nº 9/2020 –DI/PROEN/REITORIA
permanecem inalteradas.
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