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RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 48 /RIFB, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

SELEÇÃO 2017/2 

PROCESSO SELETIVO PARA CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES A DISTÂNCIA (EAD) 

 

O REITOR SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA, nomeado pela 

Portaria Nº 1609, de 17 de outubro de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 20 de outubro de 

2014, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna pública a seguinte RETIFICAÇÃO do Edital 

nº 048/RIFB, de 13 de novembro de 2017: 

I.  ONDE SE LÊ: 

DA COMPROVAÇÃO DA RESERVA DE VAGAS 

9.1 (...) 

Reserva de vagas para candidatos com deficiência, autodeclarados pretos pardos e indígenas, com 

renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5, salário-mínimo que tenham cursado 

integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP/PPI/PCD/R) 

a) Histórico escolar original e cópia que comprove que tenha cursado o Ensino Médio 

integralmente em escola pública; 

 

Reserva de vagas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 

salário-mínimo que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas 

(EP/PCD/R) 

a) Histórico escolar original e cópia que comprove que tenha cursado o Ensino Médio 

integralmente ou em parte em escola pública; 

 

Reserva de vagas para candidatos autodeclarados pretos pardos e indígenas, com renda familiar 

bruta per capita igual ou inferior a 1,5, salário-mínimo que tenham cursado integralmente o Ensino 

Médio em escolas públicas (EP/PPI//R) 

a) Histórico escolar original e cópia que comprove que tenha cursado o Ensino Médio 

integralmente ou em parte em escola pública; 

Reserva de vagas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 

salário-mínimo que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP/R) 

http://www.etfbsb.edu.br/
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a) Histórico escolar original e cópia que comprove que tenha cursado o Ensino Médio 

integralmente ou em parte em escola pública; 

Reserva de vagas para candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado 

integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) 

a) Histórico escolar original e cópia que comprove que tenha cursado o Ensino Médio 

integralmente ou em parte em escola pública; 

Reserva de vagas para candidatos com deficiência que, independente de renda,  tenham cursado 

integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP/PCD) 

a) Histórico escolar original e cópia que comprove que tenha cursado o Ensino Médio 

integralmente ou em parte em escola pública; 

Reserva de vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, 

independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas 

(EP/PPI); 

a) Histórico escolar original e cópia que comprove que tenha cursado o Ensino Médio 

integralmente ou em parte em escola pública; 

 

Reserva de vagas para candidatos com deficiência e autodeclarados pretos, pardos ou indígenas 

que, independente de renda,  tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas 

(EP/PPI/PCD) 

a) Histórico escolar original e cópia que comprove que tenha cursado o Ensino Médio 

integralmente ou em parte em escola pública; 

 

I. LEIA-SE: 

DA COMPROVAÇÃO DA RESERVA DE VAGAS 

9.1 (...) 

Reserva de vagas para candidatos com deficiência, autodeclarados pretos pardos e indígenas, com 

renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5, salário-mínimo que tenham cursado 

integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP/PPI/PCD/R) 

http://www.etfbsb.edu.br/
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a) Histórico escolar original e cópia que comprove que tenha cursado o Ensino Médio 

integralmente em escola pública ou declaração informando que o candidato cursou o Ensino 

Fundamental, a 1ª e 2ª série do Ensino Médio e que está cursando a 3ª série do Ensino Médio, 

todos em escola pública; 

Reserva de vagas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário-

mínimo que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP/PCD/R) 

a) Histórico escolar original e cópia que comprove que tenha cursado o Ensino Médio 

integralmente em escola pública ou declaração informando que o candidato cursou o Ensino 

Fundamental, a 1ª e 2ª série do Ensino Médio e que está cursando a 3ª série do Ensino Médio, 

todos em escola pública; 

 

Reserva de vagas para candidatos autodeclarados pretos pardos e indígenas, com renda familiar 

bruta per capita igual ou inferior a 1,5, salário-mínimo que tenham cursado integralmente o Ensino 

Médio em escolas públicas (EP/PPI//R) 

 

a) Histórico escolar original e cópia que comprove que tenha cursado o Ensino Médio 

integralmente em escola pública ou declaração informando que o candidato cursou o Ensino 

Fundamental, a 1ª e 2ª série do Ensino Médio e que está cursando a 3ª série do Ensino Médio, 

todos em escola pública; 

Reserva de vagas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 

salário-mínimo que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP/R) 

a) Histórico escolar original e cópia que comprove que tenha cursado o Ensino Médio 

integralmente em escola pública ou declaração informando que o candidato cursou o Ensino 

Fundamental, a 1ª e 2ª série do Ensino Médio e que está cursando a 3ª série do Ensino Médio, 

todos em escola pública; 

Reserva de vagas para candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado 

integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) 

http://www.etfbsb.edu.br/
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a) Histórico escolar original e cópia que comprove que tenha cursado o Ensino Médio 

integralmente em escola pública ou declaração informando que o candidato cursou o Ensino 

Fundamental, a 1ª e 2ª série do Ensino Médio e que está cursando a 3ª série do Ensino Médio, 

todos em escola pública; 

 

Reserva de vagas para candidatos com deficiência que, independente de renda,  tenham cursado 

integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP/PCD) 

a) Histórico escolar original e cópia que comprove que tenha cursado o Ensino Médio 

integralmente em escola pública ou declaração informando que o candidato cursou o Ensino 

Fundamental, a 1ª e 2ª série do Ensino Médio e que está cursando a 3ª série do Ensino Médio, 

todos em escola pública; 

Reserva de vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, 

independentemente da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas 

(EP/PPI); 

a) Histórico escolar original e cópia que comprove que tenha cursado o Ensino Médio 

integralmente em escola pública ou declaração informando que o candidato cursou o Ensino 

Fundamental, a 1ª e 2ª série do Ensino Médio e que está cursando a 3ª série do Ensino Médio, 

todos em escola pública; 

 

Reserva de vagas para candidatos com deficiência e autodeclarados pretos, pardos ou indígenas 

que, independente de renda,  tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas 

(EP/PPI/PCD) 

a) Histórico escolar original e cópia que comprove que tenha cursado o Ensino Médio 

integralmente em escola pública ou declaração informando que o candidato cursou o Ensino 

Fundamental, a 1ª e 2ª série do Ensino Médio e que está cursando a 3ª série do Ensino Médio, 

todos em escola pública; 

 

Brasília, 28 de novembro de 2017. 

 

 

Original Assinado 

ADILSON CÉSAR DE ARAÚJO 

Reitor Substituto 
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