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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
Rua Jorge Dumar, 1703 , - Bairro Jardim América - CEP 60410-426 - Fortaleza - CE - www.ifce.edu.br

RETIFICAÇÃO
Processo: 23255.001126/2021-48
Interessado: Departamento de Ensino Superior
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 4/2021 - DI/PROEN/REITORIA-IFCE
VESTIBULAR COMPLEMENTAR 2021.1 - Campi de Camocim e Jaguaribe.
CURSOS SUPERIORES
A Pró-Reitora de Ensino do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE),
no uso de suas atribuições, e considerando o Edital Nº 2/2021 –DI/PROEN/REITORIA, referente ao
Vestibular 2021.1 - Cursos superiores - Campi de Camocim e Jaguaribe, resolve:
1. Retificar o texto de abertura:
Onde se lê:
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, anuncia, por meio do Departamento de Ingressos, que estarão abertas, no
período de 08 de março de 2021 a 11 de março de 2021, as inscrições do Vestibular 2021.1, destinado ao
preenchimento de vagas ofertadas para os cursos superiores dos campi de Camocim e Jaguaribe.
Leia-se:
A Pró-reitora de Ensino do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), no
uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 204/GR, de 25 de fevereiro de 2021, e a Portaria nº
200/GR, de 28 de fevereiro de 2014, anuncia, por meio do Departamento de Ingressos, que estarão abertas,
no período de 08 de março de 2021 a 11 de março de 2021, as inscrições do Vestibular 2021.1, destinado
ao preenchimento de vagas ofertadas para os cursos superiores dos campi de Camocim e Jaguaribe.
2. Retificar o subitem 7.5:
Onde se lê:
7.5. (...)
a) (...);
i. Os candidatos deverão preencher, obrigatoriamente, os campos "Desejo aproveitar a nota de (...)"
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do formulário de inscrição, para as cinco áreas de conhecimento, informando no campo "N° Inscrição" o
número de inscrição do ENEM e as respectivas notas obtidas em cada uma de suas edições, entre as
opções informadas no subitem 1.2. (2017, 2018 ou 2019) - observando o fiel preenchimento.
ii. O candidato que não realizar o procedimento acima descrito ou que realizar com erros de preenchimento
nas notas terá sua inscrição indeferida. É de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento correto
do formulário de inscrição.
(...)
Leia-se:
7.5. (...)
a) (...);
i. Os candidatos deverão escolher, obrigatoriamente, uma das edições do ENEM previstas no
subitem 1.2. (2017, 2018 ou 2019). Em seguida, precisarão marcar as opções "Desejo aproveitar a nota
de (...)" do formulário de inscrição, para cada uma das cinco áreas de conhecimento, informando no
campo "N° Inscrição" o número de inscrição da edição do ENEM escolhida e as respectivas notas obtidas
em cada uma das cinco áreas (variando entre 0,01 e 1000) - observando o fiel preenchimento.
ii. O candidato que não realizar o procedimento acima descrito ou que realizar com erros de preenchimento
nas notas será desclassificado. É de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento correto do
formulário de inscrição.
(...)
2. Retificar os subitens 14.3.2 e 14.3.3:
Onde se lê:
14.3.2. Caso não preencha a turma de determinado curso apenas com os candidatos inscritos que
encaminharam documentação dentro do prazo estabelecido no cronograma do Anexo II e cuja
documentação tenha sido deferida, o campus se reserva o direito de convocar os candidatos inscritos que
tiveram sua documentação indeferida, mas que seja passível de correção, observadas as demais disposições
desse edital, como também os que não tenham encaminhado documentação.
14.3.3. Será adotada a seguinte ordem de prioridade aos candidatos que comporão a lista da
Chamada Pública:
1. candidatos com inscrição deferida, aprovados ou classificáveis, que não tenham
encaminhado documentação de pré-matrícula dentro do prazo ou cuja documentação encontra-se em
desacordo com o subitem 12.8 tendo sido indeferida;
2. candidatos inscritos (com cadastro completo) cuja inscrição tenha sido indeferida, os quais
deverão realizar o envio da documentação do item 12 no prazo informado pelo campus para a
Chamada Pública.
Leia-se:
14.3.2. Caso não preencha a turma de determinado curso apenas com os candidatos inscritos que
encaminharam documentação dentro do prazo estabelecido no cronograma do Anexo II e cuja
documentação tenha sido deferida, o campus se reserva o direito de convocar os candidatos inscritos que
tiveram sua documentação de inscrição ou de pré-matrícula indeferida ou que tenham sido
desclassificados por preenchimento incorreto de notas, mas que seja passível de correção, como
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também os que não tenham encaminhado documentação, observadas as demais disposições desse edital.
14.3.3. Será adotada a seguinte ordem de prioridade aos candidatos que comporão a lista da
Chamada Pública:
1. candidatos com inscrição deferida, aprovados ou classificáveis, que não tenham
encaminhado documentação de pré-matrícula dentro do prazo ou cuja documentação encontra-se em
desacordo com o subitem 12.8 tendo sido indeferida;
2. candidatos inscritos (com cadastro completo) cuja inscrição tenha sido indeferida ou que tenham sido
desclassificados por preenchimento incorreto de notas, os quais deverão realizar o envio da
documentação do item 12 no prazo informado pelo campus para a Chamada Pública.

3. As demais disposições do Edital Nº 4/2021 - DI/PROEN/REITORIA permanecem inalteradas.

CRISTIANE BORGES BRAGA
Pró-reitora de Ensino
Documento assinado eletronicamente por Cristiane Borges Braga, Pró-Reitor de Ensino, em
03/03/2021, às 18:44, 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 2442427 e o código CRC CB63F960.
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