
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília

CONVOCAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PELAS VAGAS REMANESCENTES
REFERENTES AO EDITAL N°06/DGRE DE 26 DE JULHO DE 2019 - SELEÇÃO 2019/2

PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHMENTO DE VAGAS EM CURSOS DE FORMAÇÃ INICIAL
E CONTINUADA NA MODALIDADE PRESENCIAL

O DIRETOR GERAL DO CAMPUS RECANTO DAS EMAS nomeado pela Portaria nº 466, de 06 de
Maio de 2019, publicada no Diário Oficial da União em 02 de Maio de 2019, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, resolve:

I – Convocar, de acordo com o item 5.1, letra (f) do EDITAL N°06/DGRE DE 26 DE JULHO DE 2019 -
SELEÇÃO 2019/2, os candidatos, listados no documento anexo, para Manifestar Interesse pelas Vagas

Remanescentes, dos cursos de Formação Inicial e continuada, oferecidos pelo Campus Recanto das
Emas no 2º semestre de 2019, observando-se o seguinte:

1.  MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

1.1 A manifestação de interesse será realizada no dia 14 de agosto de 2019 no Campus Recanto das Emas no

endereço:

Local Endereço Horário

Registro Acadêmico do

Campus Recanto das Emas
Avenida Monjolo, Chácara 22, Núcleo

Rural Monjolo - Recanto das Emas/DF.
08h às 12h e das 13h às 17h

1.2. A manifestação de interesse pela vaga se dará com a assinatura da lista, em que constarão todos os

candidatos da lista de espera em ordem de colocação no sorteio eletrônico, condicionada à apresentação pelo

candidato de:

a) documento de identificação válido com foto (Carteira de Identidade; Carteiras de Registro Profissional; Carteira

de Trabalho ou Passaporte);

1.3. A manifestação de interesse pelas vagas remanescentes poderá ser feita por terceiros, mediante

apresentação de procuração específica assinada pelo candidato, sem necessidade de reconhecimento de firma,

acompanhada do documento de identificação válido com foto do procurador (Carteira de identidade; Carteiras de

Registro Profissional; Carteira de Trabalho ou Passaporte) e a cópia do documento de identificação válido com

foto do candidato, além dos documentos requeridos no item 1.2, letra “a”.

1.4. A manifestação de interesse pela vaga dos candidatos menores de idade será realizada pelo responsável

legal, que deverá apresentar Documento de Identificação válido com foto (Carteira de identidade; Carteiras de

Registro Profissional; Carteira de Trabalho ou Passaporte) própria e do candidato, juntamente com os

documentos requeridos no item 1.2, letra “a”

1.5. Os candidatos que não manifestarem interesse pela vaga serão excluídos da lista de espera e do Processo

Seletivo de Formação Inicial e Continuada.

1.6. Na data provável de 15 de agosto de 2019, a partir das 18h, será publicada a lista dos candidatos que

manifestaram interesse na vaga, respeitando a ordem de colocação no sorteio eletrônico. Aqueles contemplados

dentro do número de vagas especificadas na convocação serão convocados para matrícula em 2ª chamada.

1.7. Caso o número de candidatos que manifestarem interesse pelas vagas seja maior que o número de vagas a

serem preenchidas será formada uma nova lista de espera.

1.8. Os candidatos da lista de espera serão convocados, respeitando-se a ordem de colocação, caso não sejam

preenchidas todas as vagas ou haja desistências posteriores.



2. VAGAS DISPONÍVEIS

2.1 As vagas disponíveis para serem preenchidas nas demais chamadas nos cursos FIC MUSICALIZAÇÃO AO

VIOLÃO INICIAÇÃO 1 e LÍNGUAS ESTRANGEIRAS – ESPANHOL  NÍVEL BÁSICO são:

Curso Vagas disponíveis

MUSICALIZAÇÃO AO VIOLÃO INICIAÇÃO 1 12

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS – ESPANHOL  NÍVEL

BÁSICO

15

2.2 Por estar esgotada a lista de chamada no curso FIC ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO PARA TERCEIRA IDADE,

as vagas abaixo mencionadas encontram-se abertas para comunidade e serão preenchidas por ordem de chegada até o dia 30

de agosto.

Curso Vagas disponíveis

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO PARA TERCEIRA

IDADE

25

3. DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1. É de inteira responsabilidade dos candidatos o conhecimento dos prazos estabelecidos quando das

convocações.

3.2. É meio oficial de comunicação com os candidatos o site http://www.ifb.edu.br/estude-noifb/selecoes-em-

andamento.

3.3. Os documentos em anexo são:

Anexo I – Lista de manifestação de interesse do curso de Musicalização ao Violão Iniciação 1

Anexo II – Lista de manifestação de interesse Línguas Estrangeiras – Espanhol Nível Básico

Brasília, 12 de agosto de 2018.
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Diretor Geral do Campus Recanto das Emas

Portaria nº 466, de 06 de Maio de 2019

Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Germano Teixeira Cruz, DIRETOR GERAL - CD2 - DGRE, em 12/08/2019 10:43:33.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 12/08/2019. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifb.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

49978

01c855770b

http://www.ifb.edu.br/estude-noifb/selecoes-em-andamento


Campus Recanto das Emas

Avenida Monjolo, Chácara 22, Núcleo Rural Monjolo, RECANTO DAS EMAS / DF,

CEP 72.620-100

(61)2103-2190


	Documento assinado eletronicamente por:

