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Retificação 

1-Onde se lê: 

3. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO  

3.1. O Processo Seletivo seguirá o cronograma abaixo: 

ETAPAS DATAS 

Publicação do edital 24/12/2019 

Período de Inscrição e para Entrega da Documentação 

Comprobatória da Reserva de Vagas 
26/12/2019 a 

10/01/2020 

Período para Análise da Documentação Comprobatória da 

Reserva de Vagas 
13/01/2020 e 

14/01/2020 

Publicação do Resultado Preliminar da Análise da 

Documentação Comprobatória da Reserva de Vagas 
15/01/2020 

Período para Interposição de Recursos do Resultado 

Preliminar da Análise da Documentação Comprobatória da 

Reserva de Vagas 

16/01/2020 

Período para Análise dos Recursos do Resultado Preliminar 

da Análise da Documentação Comprobatória da Reserva de 

Vagas 

17/01/2020 

Publicação do   Resultado Final   da   

Análise da Documentação Comprobatória da Reserva de 

Vagas e Homologação das Inscrições 

20/01/2020 

Prova Escrita 21/01/2020 

Publicação do Resultado Final 27/01/2020 

Período para Interposição de Recursos do Resultado 

Preliminar da Prova Escrita 
28/01/2020 
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Publicação do Resultado Final da Análise dos recursos e 

Homologação da prova escrita 
29/01/2020 

Período de Matrícula em 1ª chamada 30 e 31/01/2020 

Demais chamadas (se necessário) 03/02/2020 

Período de Matrícula em 2ª chamada 04/01/2020 

Publicação das demais convocações para matrícula (se 

necessário) 

05/02/2020 

Previsão de início das aulas 07/02/2020 

 

 

Leia-se: 

 

3. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO  

3.1. O Processo Seletivo seguirá o cronograma abaixo: 

ETAPA

S 

DATAS 

Publicação do edital. 24/12/2019 

Período de Inscrição e para Entrega da Documentação 

Comprobatória da Reserva de Vagas. 
26/12/2019 a 

10/01/2020 

Período para Análise da Documentação da Inscrição e da 

Documentação Comprobatória da Reserva de Vagas. 
13/01/2020 e 

14/01/2020 

Publicação do Resultado Preliminar da Análise da 

Documentação da Inscrição e da Análise da Documentação 

Comprobatória da Reserva de Vagas. 

15/01/2020 

Período para Interposição de Recursos do Resultado 

Preliminar da Análise da Documentação da Inscrição e da 

Análise da Documentação Comprobatória da Reserva de 

Vagas. 

16/01/2020 

Período para Análise dos Recursos do Resultado Preliminar 

da Análise da Documentação da Inscrição e da Análise da 

Documentação Comprobatória da Reserva de Vagas. 

17/01/2020 

Publicação do Resultado Final da Análise da Documentação 

da Inscrição e da Análise da Documentação Comprobatória 

da Reserva de Vagas e Homologação das Inscrições. 

20/01/2020 

Prova Escrita. 21/01/2020 
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Publicação do Resultado Preliminar da Prova Escrita.  27/01/2020 

Período para Interposição de Recursos do Resultado 

Preliminar da Prova Escrita. 
28/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Publicação do Resultado Final da Análise dos recursos e 

Homologação do Resultado Final da Prova Escrita. 
29/01/2020 

Publicação dos Candidatos Aprovados em 1ª chamada e 

Período de Matrícula. 

30 e 31/01/2020 

Publicação dos Candidatos Aprovados em 2ª chamada (se 

necessário). 

03/02/2020 

Período de Matrícula dos Candidatos Aprovados em 2ª 

chamada 

04/02/2020 

Publicação das demais convocações para matrícula (se 

necessário.) 

05/02/2020 

Previsão de início das aulas. 07/02/2020 



 

 

2-Onde se lê: 

 

6.3.A inscrição poderá ser feita por terceiros, exigindo-se, neste caso, procuração simples de próprio punho do 

candidato, sem necessidade de reconhecimento de firma, acompanhada do documento de identidade original do 

procurador, bem como dos documentos do candidato exigidos neste edital. 

 

Leia-se: 

6.3A inscrição poderá ser feita por terceiros, exigindo-se, neste caso, procuração simples de próprio punho 

do candidato, sem necessidade de reconhecimento de firma, acompanhada do documento de identidade 

original do procurador, bem como dos documentos do candidato exigidos neste edital (item 6.2). 

 

3-Onde se lê: 

7.2. Encerrado o período de inscrições, aquelas que estiverem com status “INCOMPLETA” a matrícula não será 

homologada. 

 

Leia-se: 

7.2. Os candidatos que contenham inscrições com o status “INCOMPLETA”, encerrado o período de 

inscrições, não prosseguirão no certame.   

 

4-Onde se lê: 

9.7. Será feita uma ata de aplicação, que deverá ser assinada por duas testemunhas e pelo responsável pelo 

processo seletivo do Campus. 

Leia-se: 

9.7. Será feita uma ata de aplicação da prova escrita, que deverá ser assinada pelos dois últimos candidatos 

restantes na sala de prova e pelo chefe da sala de aplicação da prova, ao término do horário estabelecido 

neste edital. 

 

5-Onde se lê: 

 

10. DOS RECURSOS  

10.1. Caberá recurso contra as seguintes etapas: 

a) Resultado preliminar da análise da documentação comprobatória da reserva de vagas. 

b) Resultado Preliminar da prova escrita. 

 

Leia-se: 

10. DOS RECURSOS  



 

 

10.1.Caberá recurso contra as seguintes etapas: 

a) Resultado preliminar da análise da documentação de inscrição.  

b) Resultado preliminar da análise da documentação comprobatória da reserva de vagas. 

c) Resultado Preliminar da prova escrita. 

 

6-Onde se lê: 

10.3. Não será aceito recurso via postal, fax, correio eletrônico, apresentado fora do prazo, fora do contexto ou 

de forma diferente da estipulada neste Edital. Os recursos assim recebidos serão preliminarmente indeferidos. 

Leia-se: 

10.3.Não será aceito recurso via postal, fax, correio eletrônico ou apresentado fora do prazo ou, ainda, de 

forma diferente da estipulada neste Edital.  

 

7-Onde se lê: 

10.6.Os recursos interpostos serão analisados pela Comissão de Processo Seletivo e estarão a disposição 

dos candidatos no site www.ifb.edu.br/superior, no período estabelecido no cronograma constante no Item 

3. 

 

Leia-se: 

 

10.6.Os recursos interpostos serão analisados pela Comissão de Processo Seletivo e a situação de 

deferimento ou indeferimento estará à disposição dos candidatos no site do IFB 

(https://www.ifb.edu.br/index.php/estude-no-ifb/selecoes-em-andamento) no período estabelecido no 

cronograma constante no Item 3. As respostas aos recursos indeferidos poderão ser verificadas pelo link: 

http://processoseletivo.ifb.edu.br . 

 

8-Onde se lê: 

ANEXO II – Formulário para Comprovação de Reserva de Vagas 

 

Formulário para entrega do documento comprobatório da Reserva de Vaga para Pessoas 

Com Deficiência (PCD); Estudantes de Escola Pública (EP) e candidatos autodeclarados 

Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) 

Nome do Candidato: CPF: 

Curso Pretendido: 

Para pessoas com deficiência (PCD) 

( ) Laudo médico original ou cópia autenticada em cartório que ateste a espécie e o grau ou nível 

de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional 

de Doenças (CID-10). 

http://www.ifb.edu.br/superior
http://www.ifb.edu.br/index.php/estude-no-ifb/selecoes-em-andamento)
http://processoseletivo.ifb.edu.br/


 

 

Para candidatos que cursaram o Ensino Médio integralmente em escola pública (EP) 

( ) Histórico escolar (cópia e original) que comprove que tenha cursado o ensino médio 

integralmente em escola pública ou declaração informando que o candidato cursou do 1º ao 3º 

ano do ensino médio, todos em escola pública. 

Para candidatos que se autodeclararam pretos, pardos ou indígenas (PPI) 

( ) Declaração de próprio punho informando sua condição racial. 

 

 

Leia-se: 

 

ANEXO II – Formulário para Comprovação de Reserva de Vagas 

 

Formulário para entrega do documento comprobatório da Reserva de Vaga para Pessoas 

Com Deficiência (PCD); Estudantes de Escola Pública (EP) e candidatos autodeclarados 

Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) 

Nome do Candidato: CPF: 

Curso Pretendido: 

Para pessoas com deficiência (PCD) 

( ) Laudo médico original ou cópia autenticada em cartório que ateste a espécie e o grau ou nível 

de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional 

de Doenças (CID-10). 

Para candidatos que cursaram o Ensino Médio integralmente em escola pública (EP) 

( ) Histórico escolar (cópia e original) que comprove que tenha cursado o ensino médio 

integralmente em escola pública ou declaração informando que o candidato cursou do 1º ao 3º 

ano do ensino médio, todos em escola pública. 

Para candidatos que se autodeclararam pretos, pardos ou indígenas (PPI) 

( ) Declaração de próprio punho informando sua condição racial. 

( ) Foto 3x4 original, colorida e recente que comprove sua condição racial.  

 

 

9-EM: 

 

                                                                 ANEXO V 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA ANÁLISE E COMPROVAÇÃO DE 

RESERVA DE VAGA (COTA) 

 

 

 

Onde se lê: 

 



 

 

RI - PPI – 

PCD 

Candidatos que concluíram integralmente o ensino médio em escola pública, com 

renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, que se 
autodeclararam pretos, pardos e indígenas e que sejam pessoas com deficiência. 

Preencher e entregar no ato da inscrição os seguintes documentos: 

 

I. Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do ensino médio integralmente concluído em escola 

pública e RG do candidato; 

 

II. Anexo I devidamente preenchido e assinado. 

 

III. Anexo II devidamente preenchido e assinado e os documentos que comprovem sua situação: 

 

A. No caso de pessoa com deficiência auditiva ou surdo, o Laudo Médico deverá ser 

acompanhado do original do exame de audiometria recente, realizado até 6 (seis) meses 

anteriores ao último dia das inscrições deste Edital, acompanhado do relatório do 

otorrinolaringologista, informando se a perda auditiva do candidato é passível de alguma 

melhora com uso de prótese. Nos casos em que o relatório do otorrinolaringologista 

informar melhora da audição com o uso de prótese, o candidato deverá apresentar também 

exame de audiometria com o uso de prótese, realizado até 6 (seis) meses anteriores ao último 

dia das inscrições deste Edital; 

 

B. No caso de pessoa com deficiência visual ou cega, o Laudo Médico deverá vir acompanhado 

do original do exame de acuidade visual em ambos os olhos (AO), patologia e campo visual 

recente, realizado até 6 (seis) meses anteriores ao último dia das inscrições deste Edital; 

 

C. No caso de pessoa com deficiência intelectual, o Laudo Médico e/ou Laudo Psicológico 

deverá ser acompanhado do original do teste de avaliação cognitiva (intelectual), 

especificando o grau ou nível de funcionamento intelectual em relação à média, emitido por 

médico psiquiatra ou por um psicólogo, respectivamente, realizado no máximo em até 6 

(seis) meses anteriores ao último dia das inscrições deste Edital. 

 

 

 

 

Leia-se: 

 

RI - PPI – 

PCD 

Candidatos que concluíram integralmente o ensino médio em escola pública, com 

renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, que se 
autodeclararam pretos, pardos e indígenas e que sejam pessoas com deficiência. 



 

 

Preencher e entregar no ato da inscrição os seguintes documentos: 

 

I. Cópia do Histórico Escolar e do Certificado de Conclusão do ensino médio integralmente 

concluído em escola pública e Cópia do RG do candidato; 

 

II. Anexo I devidamente preenchido e assinado. 

 

III. Anexo II devidamente preenchido e assinado e os documentos que comprovem sua situação: 

 

A. No caso de pessoa com deficiência auditiva ou surdo, o Laudo Médico deverá ser 

acompanhado do original do exame de audiometria recente, realizado até 6 (seis) meses 

anteriores ao último dia das inscrições deste Edital, acompanhado do relatório do 

otorrinolaringologista, informando se a perda auditiva do candidato é passível de alguma 

melhora com uso de prótese. Nos casos em que o relatório do otorrinolaringologista 

informar melhora da audição com o uso de prótese, o candidato deverá apresentar também 

exame de audiometria com o uso de prótese, realizado até 6 (seis) meses anteriores ao último 

dia das inscrições deste Edital; 

 

B. No caso de pessoa com deficiência visual ou cega, o Laudo Médico deverá vir acompanhado 

do original do exame de acuidade visual em ambos os olhos (AO), patologia e campo visual 

recente, realizado até 6 (seis) meses anteriores ao último dia das inscrições deste Edital; 

 

C. No caso de pessoa com deficiência intelectual, o Laudo Médico e/ou Laudo Psicológico 

deverá ser acompanhado do original do teste de avaliação cognitiva (intelectual), 

especificando o grau ou nível de funcionamento intelectual em relação à média, emitido por 

médico psiquiatra ou por um psicólogo, respectivamente, realizado no máximo em até 6 

(seis) meses anteriores ao último dia das inscrições deste Edital. 

 

D. Declaração de próprio punho e foto 3x4 (original, colorida e recente) que comprovem sua 

situação racial. 

 

 

Onde se lê: 



 

 

RI – PPI Candidatos que concluíram integralmente o ensino médio em escola pública, com 

renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, que se 

autodeclararam pretos, pardos e indígenas e que NÃO SEJAM pessoas com 

deficiência. 

Preencher e entregar no ato da inscrição os seguintes documentos: 

 

I. Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do ensino médio integralmente concluído em 

escola pública e RG do candidato 

 
II. Anexo I e II devidamente preenchidos e assinados. 

 

 

Leia-se: 

 

RI – PPI Candidatos que concluíram integralmente o ensino médio em escola pública, com 

renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, que se 

autodeclararam pretos, pardos e indígenas e que NÃO SEJAM pessoas com 

deficiência. 

Preencher e entregar no ato da inscrição os seguintes documentos: 

 
I. Cópia do Histórico Escolar e do Certificado de Conclusão do ensino médio integralmente 

concluído em escola pública e Cópia do RG do candidato; 
 

II. Anexos I e II devidamente preenchidos e assinados, com declaração de próprio punho e foto 
3x4 (original, colorida e recente) que comprovem sua situação racial. 

 

 

 

Onde se lê: 

 

RI – PCD Candidatos que concluíram integralmente o ensino médio em escola pública, com 

renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, que NÃO SE 

AUTODECLARARAM pretos, pardos e indígenas (demais candidatos) e que sejam 

pessoas com deficiência. 

Preencher e entregar no ato da inscrição os seguintes documentos: 

 

I. Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do ensino médio integralmente concluído em escola 

pública e RG do candidato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Leia-se: 

 

RI – PCD Candidatos que concluíram integralmente o ensino médio em escola pública, com 

renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, que NÃO SE 

AUTODECLARARAM pretos, pardos e indígenas (demais candidatos) e que sejam 

pessoas com deficiência. 

Preencher e entregar no ato da inscrição os seguintes documentos: 

 

 

I. Cópia do Histórico Escolar e do Certificado de Conclusão do ensino médio integralmente 

concluído em escola pública e Cópia do RG do candidato. 

 

 

 

 

Onde se lê: 

 

RI Candidatos que concluíram integralmente o ensino médio em escola pública, com 

renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, que NÃO SE 

AUTODECLARARAM pretos, pardos e indígenas (demais candidatos) e que 

NÃO SEJAM pessoas com deficiência. 

Preencher e entregar no ato da inscrição os seguintes documentos: 

 

I. Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do ensino médio integralmente concluído em 

escola pública e RG do candidato; 

 

 

 

Leia-se:   

 

RI 
 

Candidatos que concluíram integralmente o ensino médio em escola pública, com 

renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, que NÃO SE 

AUTODECLARARAM pretos, pardos e indígenas (demais candidatos) e que 

NÃO SEJAM pessoas com deficiência. 

Preencher e entregar no ato da inscrição os seguintes documentos: 

 

I. Cópia do Histórico Escolar e do Certificado de Conclusão do ensino médio integralmente 

concluído em escola pública e Cópia do RG do candidato; 

 

 



 

 

Onde se lê:  

 

 

RS - PPI – 

PCD 

Candidatos que concluíram integralmente o ensino médio em escola pública, com 
renda familiar per capita superior a 1,5 salário mínimo, que se autodeclararam 

pretos, pardos e indígenas e que sejam pessoas com deficiência. 

Preencher e entregar no ato da inscrição os seguintes documentos: 

 

I. Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do ensino médio integralmente concluído em 

escola pública e RG do candidato; 

 

II. Anexo I devidamente preenchido e assinado. 

 

III. Anexo II devidamente preenchido e assinado e os documentos que comprovem sua situação: 

 

 

 

 

Leia-se:  

 

 

RS - PPI – 

PCD 

Candidatos que concluíram integralmente o ensino médio em escola pública, com 
renda familiar per capita superior a 1,5 salário mínimo, que se autodeclararam 

pretos, pardos e indígenas e que sejam pessoas com deficiência. 

Preencher e entregar no ato da inscrição os seguintes documentos: 

 

I. Cópia do Histórico Escolar e do Certificado de Conclusão do ensino médio integralmente 

concluído em escola pública e Cópia do RG do candidato; 

 

II. Anexo I devidamente preenchido e assinado. 

 

III. Anexo II devidamente preenchido e assinado, acompanhado de declaração de próprio punho e 

foto 3x4 (original, colorida e recente) que comprovem sua situação racial, bem como dos 

documentos abaixo: 

 

 

 

Onde se lê:  

 

RS – PPI Candidatos que concluíram integralmente o ensino médio em escola pública, com 
renda familiar per capita superior a 1,5 salário mínimo, que se autodeclararam 

pretos, pardos e indígenas e que NÃO SEJAM pessoas com deficiência. 

Preencher e entregar no ato da inscrição os seguintes documentos: 

 

I. Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do ensino médio integralmente concluído em 

escola pública e RG do candidato 

 

II. Anexo II devidamente preenchido e assinado, acompanhado da cópia do documento pessoal 

com foto. 



 

 

 

 

Leia-se:  

RS – PPI Candidatos que concluíram integralmente o ensino médio em escola pública, com 
renda familiar per capita superior a 1,5 salário mínimo, que se autodeclararam 

pretos, pardos e indígenas e que NÃO SEJAM pessoas com deficiência. 

Preencher e entregar no ato da inscrição os seguintes documentos: 

 

I. Cópia do Histórico Escolar e do Certificado de Conclusão do ensino médio integralmente 

concluído em escola pública e Cópia do RG do candidato. 

 

II. Anexo II devidamente preenchido e assinado, acompanhado de declaração de próprio punho 

e foto 3x4 (original, colorida e recente) que comprovem sua situação racial. 

 

 

Onde se lê:  

 

RS – PCD Candidatos que concluíram integralmente o ensino médio em escola pública, com 

renda familiar per capita superior a 1,5 salário mínimo, que NÃO SE 

AUTODECLARARAM pretos, pardos e indígenas (demais candidatos) e que 
sejam pessoas com deficiência. 

Preencher e entregar no ato da Inscrição os seguintes documentos: 

 

I. Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do ensino médio integralmente concluído em 

escola pública e RG do candidato 

 

 

 

 

 

Leia-se:  

 

 

RS – PCD Candidatos que concluíram integralmente o ensino médio em escola pública, com 

renda familiar per capita superior a 1,5 salário mínimo, que NÃO SE 

AUTODECLARARAM pretos, pardos e indígenas (demais candidatos) e que 
sejam pessoas com deficiência. 

Preencher e entregar no ato da Inscrição os seguintes documentos: 

 

I. Cópia do Histórico Escolar e do Certificado de Conclusão do ensino médio integralmente 

concluído em escola pública e Cópia do RG do candidato 

 

 

 

 

Onde se lê:  

 



 

 

RS Candidatos que concluíram integralmente o ensino médio em escola pública, com 

renda familiar per capita superior a 1,5 salário mínimo, que NÃO SE 

AUTODECLARARAM pretos, pardos e indígenas (demais candidatos) e que 

NÃO SEJAM pessoas com deficiência. 

Preencher e entregar no ato da inscrição os seguintes documentos: 

 

I. Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do ensino médio integralmente concluído em 

escola pública e RG do candidato; 

 

 

 

Leia-se:  

 

RS Candidatos que concluíram integralmente o ensino médio em escola pública, com 

renda familiar per capita superior a 1,5 salário mínimo, que NÃO SE 

AUTODECLARARAM pretos, pardos e indígenas (demais candidatos) e que 

NÃO SEJAM pessoas com deficiência. 

Preencher e entregar no ato da inscrição os seguintes documentos: 

 

I. Cópia do Histórico Escolar e do Certificado de Conclusão do ensino médio integralmente 

concluído em escola pública e Cópia do RG do candidato. 



 

 

 


