
 

 

 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 11/ DGPL/RIFB/IFB, DE 13 DE MAIO DE 2019. 

 

 

SELEÇÃO 2019/2  

 

PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 

INFORMÁTICA -  INCLUSÃO SOCIAL E DIGITAL DA PESSOA SURDA 

 

ONDE SE LÊ: 

1. DA ABERTURA 

O Diretor Geral do Campus Planaltina, nomeado pela Portaria nº 529, de 6 de maio de 2019, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, resolve tornar público que estarão abertas, no 

período de 14 a 31 de maio de 2019, as inscrições do processo seletivo para o 

Curso Informática – Inclusão Social e Digital da Pessoa Surda (presencial) a ser ofertado 

pelo Campus Planaltina no 2º semestre de 2019, conforme disposto nos itens a seguir. 

 

LEIA-SE:  

1. DA ABERTURA 

O Diretor Geral do Campus Planaltina, nomeado pela Portaria nº 529, de 6 de maio de 2019, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, resolve tornar público que estarão abertas, no 

período de 14 de maio a 10 de junho de 2019, as inscrições do processo seletivo para o 

Curso Informática – Inclusão Social e Digital da Pessoa Surda (presencial) a ser ofertado 

pelo Campus Planaltina no 2º semestre de 2019, conforme disposto nos itens a seguir. 

 

ONDE SE LÊ: 

3. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

1.  O processo seletivo seguirá o cronograma abaixo: 
 

Publicação do Edital 13 de maio de 2019 

Período Divulgação e Inscrição* 14 a 31 de maio 2019 

Sorteio das vagas e publicação dos classificados 03 de junho de 2019 

Matrícula dos candidatos (1ª chamada) 04 a 14 de junho de 2019 

Demais chamadas (se necessário) 17 a 21 de junho de 2019 

Previsão de início das aulas no Campus Planaltina A partir de 05 de agosto de 2019 

 

 

LEIA-SE:  



 

 

3. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

1.  O processo seletivo seguirá o cronograma abaixo: 
 

Publicação do Edital 13 de maio de 2019 

Período Divulgação e Inscrição* 14 de maio a 10 de junho 2019 

Sorteio das vagas e publicação dos classificados 11 de junho de 2019 

Matrícula dos candidatos (1ª chamada) 12 a 14 de junho de 2019 

Demais chamadas (se necessário) 24 de junho de 2019 

Previsão de início das aulas no Campus Planaltina A partir de 12 de agosto de 2019 

 

ONDE SE LÊ: 

5.  DOS CURSOS E DAS VAGAS  
 

    5.1. Serão ofertados os seguintes cursos: 

 
 

Curso/Turma/Autorização 

Nº 01/2019 
Carga 

horária/duração 
Nº vagas Dia e horários das aulas 

Período de realização 

(previsto) 

Informática:  Inclusão 

Social e Digital da Pessoa 

Surda 

160 horas/ 
2 semestres 

letivos 
18 

Segunda-feira (14h00 às 

17h40) 
Quarta-feira (14h00 às 17h40) 

De 05/08/2019 a 

04/12/2019 
De 10/02/2020 a 

01/07/2020 

 

 

5.2. As aulas do Curso (segundas-feiras e quartas-feiras, vespertino) acontecerão em Planaltina - DF, DF 

128, KM 21 Planaltina –DF. Sendo que em situações excepcionais poderá definir-se outro espaço que 

seja adequado e acordado entre docente e turma. 

LEIA-SE:  

5.  DOS CURSOS E DAS VAGAS  
 

    5.1. Serão ofertados os seguintes cursos: 
 

Curso/Turma/Autorização 

Nº 01/2019 
Carga 

horária/duração 
Nº vagas Dia e horários das aulas 

Período de realização 

(previsto) 

Informática:  Inclusão 

Social e Digital da Pessoa 

Surda 

160 horas/ 
2 semestres 

letivos 
18 Quarta-feira (14h00 às 17h40) 

De 12/08/2019 a 

27/11/2019 
De 10/02/2020 a 

01/07/2020 

 

 

5.2. As aulas do Curso (quartas-feiras, vespertino) acontecerão em Planaltina - DF, DF 128, KM 21 

Planaltina –DF. Sendo que em situações excepcionais poderá definir-se outro espaço que seja adequado 

e acordado entre docente e turma. 



 

 

 

ONDE SE LÊ: 

6. DA INSCRIÇÃO 

6.1. A inscrição e todas as etapas do processo seletivo serão gratuitas. 

6.2. A inscrição do candidato implica no conhecimento e na aceitação de todas as condições 

estabelecidas neste Edital e demais instrumentos reguladores, dos quais o candidato não poderá 

alegar desconhecimento. 

6.3 A inscrição online é de inteira responsabilidade do candidato e será realizada pelo site do 

IFB(http://processoseletivo.ifb.edu.br), no período compreendido de 13 a 31 de maio de 2019. 

6.4 para realizar a inscrição, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico 

(http://processoseletivo.ifb.edu.br) e fazer o login utilizando seu CPF e senha, caso seja, 

cadastrado. Se não for, o candidato deverá fazer seu cadastro para dar prosseguimento ao 

procedimento de inscrição. 

6.5. Uma vez finalizada a inscrição, o candidato não poderá realizar alterações. 

 

LEIA-SE: 

 6. DA INSCRIÇÃO 

6.1. A inscrição e todas as etapas do processo seletivo serão gratuitas. 

6.2. A inscrição do candidato implica no conhecimento e na aceitação de todas as condições 

estabelecidas neste Edital e demais instrumentos reguladores, dos quais o candidato não poderá 

alegar desconhecimento. 

6.3 A inscrição online é de inteira responsabilidade do candidato e será realizada pelo site do 

IFB(http://processoseletivo.ifb.edu.br), no período compreendido de 14 de maio a 10 de junho de 

2019. 

6.4 para realizar a inscrição, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico 

(http://processoseletivo.ifb.edu.br) e fazer o login utilizando seu CPF e senha, caso seja, 

cadastrado. Se não for, o candidato deverá fazer seu cadastro para dar prosseguimento ao 

procedimento de inscrição. 

6.5. Uma vez finalizada a inscrição, o candidato não poderá realizar alterações. 

 

ONDE SE LÊ: 

7. DA SELEÇÃO 

7.1. A seleção será realizada por meio de sorteio, no dia 03 de junho de 2019, às14h, no prédio 

pedagógico da Agroindústria do Campus Planaltina (DF 128, KM 21 Planaltina –DF, CEP 

73.330-900). 

LEIA-SE:  

7. DA SELEÇÃO 

7.1. A seleção será realizada por meio de sorteio, no dia 11 de junho de 2019, às14h, no prédio 

pedagógico da Agroindústria do Campus Planaltina (DF 128, KM 21 Planaltina –DF, CEP 

73.330-900). 

 



 

 

LEIA-SE:  

5.  DOS CURSOS E DAS VAGAS  
 

    5.1. Serão ofertados os seguintes cursos: 
 

Curso/Turma/Autorização 

Nº 01/2019 
Carga 

horária/duração 
Nº vagas Dia e horários das aulas 

Período de realização 

(previsto) 

Informática:  Inclusão 

Social e Digital da Pessoa 

Surda 

160 horas/ 
2 semestres 

letivos 
18 Quarta-feira (14h00 às 17h40) 

De 12/08/2019 a 

27/11/2019 
De 10/02/2020 a 

01/07/2020 
 

 

5.2. As aulas do Curso (quartas-feiras, vespertino) acontecerão em Planaltina - DF, DF 128, KM 21 

Planaltina –DF. Sendo que em situações excepcionais poderá definir-se outro espaço que seja adequado 

e acordado entre docente e turma. 

ONDE SE LÊ: 

 8. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO  

8.1 O processo seletivo seguirá o cronograma abaixo: Das matrículas do Edital 13 de Maio de 

2019. As matrículas dos candidatos classificados dentro do número de vagas serão realizadas no 

Registro Acadêmico do Campus Planaltina, no período de 04 a 14 de junho de 2019, das 8 às 

18h (1ª chamada).  

 LEIA-SE:  

8. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO  

8.1 O processo seletivo seguirá o cronograma abaixo: Publicação do Edital 13 de Maio de 2019. 

As matrículas dos candidatos classificados dentro do número de vagas serão realizadas no 

Registro Acadêmico do Campus Planaltina, no período de 12 a 14 de junho de 2019, 8h às 12h e 

de 13h às 16h; (1ª chamada).  

 * Apenas nos dias úteis. 

 

 

 

Original Assinado 

Nilton Nélio Cometti 


