
  
EDITAL Nº 01 /CPLA-IFB, DE 04 DE JANEIRO 2019  

2ª CONVOCAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO PARA VAGAS DA 

RESIDÊNCIA ESTUDANTIL 1º SEMESTRE DE 2019  

1 APRESENTAÇÃO  
A Diretora Geral do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE  

BRASÍLIA, Campus Planaltina, nomeada  pela portaria nº 148 de 30 de janeiro de  2015,  no uso 

de suas atribuições legais e regimentais, torna público a segunda 2ª convocação do resultado  

FINAL do  Edital de vagas do Programa de Residência Estudantil do 1º semestre de 2019  

2 ORIENTAÇÕES  
2.1 Estudantes convocados para a  residência estudantil deverão comparecer obrigatoriamente 

nos dias :   

          2.1.1 13/02/2019 estudantes dos cursos técnicos integrado e subsequentes em 

agropecuária e agroindústria, das 8h30-12h e das 13h30-17h.    

          2.1.2  25/02/2019  estudantes convocados dos cursos superiores, das 8h30-12h e das 

13h30-17h.  

2.2 Estudantes com idade inferior a 18 anos deverão estar acompanhados de um dos pais ou 

responsável legal para assinatura do termo de compromisso da residência.   

2.3 Estudantes que não comparecerem conforme orientações acima serão desclassificados e a 

Coordenação de Residência estudantil-CDRE convocará o próximo da lista de espera.   

2.4 É de responsabilidade do candidato da lista de espera ficar atento às convocações no site 

www.ifb.edu.br/planaltina.   

2.5 Devido ao elevado número de inscritos, foi autorizado pela direção de ensino do campus 

fechar alguns quartos que eram exclusivos para visitantes de cooperação técnica e científica para 

possibilitar a convocação de mais candidatos, diminuindo assim a lista de espera e contribuindo 

para inclusão dos estudantes regularmente matriculados e com situação deferida para residência 

estudantil.    

3 2ª CHAMADA DO  RESULTADO FINAL  

3.1 ADOLESCENTES FEMININO (IDADE INFERIOR A 18 ANOS)  

MATRICULA  2º CONVOCAÇÃO DO RESULTADO FINAL  

191032600032   1ª convocada  da lista de espera  

191032600085   2ª convocada da lista de espera  

3.2 ADOLESCENTES MASCULINO (IDADE INFERIOR A 18 ANOS)  

3.2.1 Sem lista de espera.   

  

http://www.ifb.edu.br/planaltina
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3.3 ADULTAS FEMININO (18 ANOS OU MAIS)  

MATRICULA  

2º CONVOCAÇÃO DO RESULTADO  

FINAL  

191034100012  1ª convocada  da lista de espera  

181036600025  2ª convocada da lista de espera  

3.4 ADULTOS MASCULINO (18 ANOS OU MAIS)  

3.4.1 sem lista de espera.  

3.5  PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  

3.4.2 Sem lista de espera.  

  

  

  

Brasília, 11 de fevereiro de 2019.  

  Original assinado 

EDILENE CARVALHO. SANTOS MARCHI  

Diretora Geral   

  

4     PRÓXIMAS ATIVIDADES   

 EVENTOS  DATAS   

4.3 Apresentação da 1ª CHAMADA  

(assinatura do termo)  

13 de fevereiro de 2019 para estudantes dos 
cursos técnicos.  

25 de fevereiro de 2019 para os dos  cursos 
superiores.  

Horário: Das  8h30 às 12h00 e das 14h00 às 

17h00 (Local: CDRE). Obs: estudantes com 

idade inferior a 18 anos deverão estar 

acompanhados do responsável legal.   


