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EDITAL Nº 01/CEST/IFB, DE 08 DE JANEIRO DE 2019 

SELEÇÃO 2019/1 

PROCESSO SELETIVO PARA CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E 

CONTINUADA (FIC) PRESENCIAIS 

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA DA RESERVA DE VAGAS 

 

O DIRETOR GERAL DO CAMPUS ESTRUTURAL DO INSTITUTO FEDERAL DE 

BRASÍLIA, nomeado pela Portaria Nº 49, de 16 de janeiro de 2014, publicada no Diário Oficial 

da União em 17 de janeiro de 2014, no uso de suas atribuições legais e regimentais resolve: 

 

1. DA HOMOLOGAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
 

1.1 HOMOLOGAR e DIVULGAR no ANEXO I o Resultado Final da Análise da 

Documentação Comprobatória da Reserva de Vagas, conforme o item 09 do Edital nº 

01/CEST/IFB, de 08 de janeiro de 2019. 

 

2. DA SELEÇÃO 

 

2.1 A seleção será realizada por meio de Sorteio Eletrônico. 

2.2 O sorteio ocorrerá no Campus Estrutural, no dia e no horário especificado abaixo: 

 

LOCAL ENDEREÇO DATA HORÁRIO 
    

Registro 

Acadêmico 

Campus Estrutural 

Área Especial n° 01, Quadra 16, 

Cidade do Automóvel, SCIA, 

Estrutural, Brasília/DF. 

08/02/2019 15h 

 

2.3 Os candidatos que tiveram a reserva de vaga comprovada e estiverem classificados dentro 

do número de vagas, após o sorteio eletrônico, conforme informado nos itens 5 e 10 e seus 

respectivos subitens do edital desta seleção, serão contemplados com a vaga em 1ª chamada 

para realização da matrícula. 

2.4 Os candidatos que tiveram a reserva de vaga comprovada, mas não dentro do número de 

vagas, expresso no subitem 5.7, formarão a lista de espera do tipo de vaga para o qual se 

inscreveram, com isso, fica estabelecida a lista de espera com o nome dos candidatos que 

poderão ser convocados para ocupar as vagas de possíveis desistências, respeitando-se as 

regras das chamadas para matrícula previstas no item 11 do Edital nº 01/CEST/IFB, de 08 

de janeiro de 2019. 

2.5 Caso as vagas não sejam preenchidas, todos os candidatos da lista de espera serão 

convocados, cada qual pelo tipo de vaga escolhido no momento da inscrição, para 

manifestarem interesse presencialmente pelas vagas remanescentes na data provável de 

18 de fevereiro de 2019. 

2.6  O resultado do sorteio eletrônico será publicado na data provável de 08 de fevereiro de 

2019, a partir das 18h, no site do IFB, https://www.ifb.edu.br/estude-no-ifb/selecoes-em-
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andamento, e no Registro Acadêmico do Campus Estrutural. 

 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

3.1 O Instituto Federal de Brasília - IFB faz saber que atualmente o endereço e o telefone do 

Campus Estrutural são os informados a seguir: 

 

Campus Endereço Telefones 

Estrutural 
Área Especial n° 01, quadra 16, Cidade do Automóvel, 

SCIA, 

Estrutural, Brasília – DF. 

(61) 2103-2160 

 

3.2 Dúvidas e demais esclarecimentos serão respondidos por meio do telefone ou presencial-

mente, conforme especificado no quadro acima. 

3.3 É responsabilidade dos candidatos acompanhar todas as etapas do processo seletivo, quais-

quer comunicados, aviso oficial ou norma complementar publicada pela Direção Geral ou 

pela Comissão Permanente de Processo Seletivo do Campus Estrutural. 

3.4 É meio oficial de comunicação com os candidatos o site http://www.ifb.edu.br/estude-no-

ifb/selecoes-em-andamento. 

3.5 A Comissão Permanente de Processo Seletivo do Campus Estrutural terá a responsabili-

dade de zelar pela lisura do processo. 

3.6 Os casos omissos serão julgados pela Direção Geral em conjunto com a Comissão Perma-

nente de Processo Seletivo do Campus Estrutural do IFB. 

 

 

 

(Original assinado) 

Marcelo Silva Leite 

Diretor Geral do Campus Estrutural 

Portaria nº 49, de 16 de janeiro de 2014 

 

 

 

 

 

 

 


