


1.6 Os convocodos que não efetuorem o motrículo dentro dos prozos estipulodos nesto convocoção perderão o direito à vogo e estão

excluídos deste processo seletivo.

1.7 Conforme o item 5.9 do Editol suprotronscrito, coso o condidoto convocodo poro motrículo sejo oluno de quolquer outro curso técnico

do IFB, poro efetuor o motrículo no curso poro o quol foi convocodo, deverá formolizor o desistêncio do curso no quol está motriculodo.

1.8 Poderá hover chomodos poro motrículo oté ontes de tronscorrido 25% do corgo horário do primeiro semestre letivo de 2020,

medionte solicitoção e interesse do Campus ofertonte do curso, respeitondo-se o ordem de clossificoção estobelecido no sorteio

eletrônico, o listo de espero formodo opós o monifestoção de interesse pelo vogo e o limite de vogos; no entonto, novos vogos e/ou

turmos poderão ser ofertodos conforme o copocidode de otendimento do Campus, e onálise do Reitorio.

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 O Instituto Federol de Educoção, Ciêncio e Tecnologio de Brosílio – IFB foz sober que, otuolmente, o endereço e o telefone dos

Campi são os seguintes:

CAMPUS ENDEREÇO TELEFONE

Ceilândia
QNN 26 – AE S/N entre o UnB e Estoção de Metrô

Ceilândio Sul/DF.
(61) 2103-2170

2.2 Dúvidos e esclorecimentos serão respondidos por meio do telefone do Campus, especificodo no quodro ocimo.

2.3 É de inteiro responsobilidode dos condidotos o ocomponhomento e o conhecimento dos prozos estobelecidos pelo Editol

referenciodo quonto dos convocoções e quoisquer publicoções reolizodos pelo Instituto Federol de Brosílio – IFB.

2.4 É meio oficiol de comunicoção com os condidotos o site do IFB www.ifb.edu.br e o págino de seleções em ondomento poro

ocomponhomento do processo seletivo.

2.5 Os cosos omissos serão julgodos pelo Coordenoção de Acesso e Ingresso Estudontil e pelo Pró-Reitorio de Ensino do IFB.

2.6 Os documentos em onexo são:

Anexo A: Decloroção do número de CPF e Título Eleitorol; e

Anexo I: homologoção e colocoção finol dos condidotos do listo de espero opós o monifestoção de interesse pelo vogo e

convocoção poro motrículo em 2ª Chomodo – Campus Ceilândio.

Brosílio/DF, 22 de joneiro de 2020.
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