


deste edital, respeitando-se a ordem de colocação.deste edital, respeitando-se a ordem de colocação.

11. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 11. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

11.1 O Processo Seletivo seguirá o cronograma abaixo:11.1 O Processo Seletivo seguirá o cronograma abaixo:

Publicação do edital no endereço eletrônico oficial do IFBPublicação do edital no endereço eletrônico oficial do IFB 29/10/202129/10/2021

Período de realização das inscrições on-linePeríodo de realização das inscrições on-line
01/11/2021 a01/11/2021 a

07/11/202107/11/2021

Período para cancelamento e efetivação de nova inscrição on-line dosPeríodo para cancelamento e efetivação de nova inscrição on-line dos
candidatos (se necessário)candidatos (se necessário)

01/11/2021 a01/11/2021 a

07/11/202107/11/2021

Sorteio das vagasSorteio das vagas 08/11/202108/11/2021

Publicação do resultado do sorteio e convocação para matrícula em 1ª chamadaPublicação do resultado do sorteio e convocação para matrícula em 1ª chamada 08/11/202108/11/2021

Período de matrícula em 1ª chamadaPeríodo de matrícula em 1ª chamada 09 a 10/11/202109 a 10/11/2021

Período de matrícula em 1ª chamadaPeríodo de matrícula em 1ª chamada 09 a 10/11/202109 a 10/11/2021

Convocação dos candidatos da lista de espera para manifestação deConvocação dos candidatos da lista de espera para manifestação de

interesse na vaga (se necessário)interesse na vaga (se necessário)
11/11/202111/11/2021

Período para manifestação de interesse na vaga Período para manifestação de interesse na vaga 12/11/2021 12/11/2021 

Publicação da colocação final dos candidatos da lista de espera e convocaçãoPublicação da colocação final dos candidatos da lista de espera e convocação
para matrícula para matrícula 

16/11/202116/11/2021

Período de matrícula em 2ª chamada Período de matrícula em 2ª chamada 17 a 18/11/202117 a 18/11/2021

Demais chamadas (se necessário) a partir de Demais chamadas (se necessário) a partir de 19/11/2019/11/20

Previsão de início das aulas para todos os cursos ofertados nestePrevisão de início das aulas para todos os cursos ofertados neste

edital***edital***
16/11/2021**16/11/2021**

** Esta data poderá ser alterada em função da situação de pandemia de Covid-19; ** Esta data poderá ser alterada em função da situação de pandemia de Covid-19; 

*** Poderão ser adotadas atividades não presenciais durante o ano letivo de 2021.*** Poderão ser adotadas atividades não presenciais durante o ano letivo de 2021.

  

II) LEIA-SE:II) LEIA-SE:

8. DA MATRÍCULA8. DA MATRÍCULA



8.4 Caso não sejam preenchidas todas as vagas ou haja desistências posteriores, os candidatos da lista de espera8.4 Caso não sejam preenchidas todas as vagas ou haja desistências posteriores, os candidatos da lista de espera
serão convocados, para as matrículas em 2ª chamada, durante o período previsto no item 8.2, deste edital,serão convocados, para as matrículas em 2ª chamada, durante o período previsto no item 8.2, deste edital,
respeitando-se a ordem de colocação do sorteio.respeitando-se a ordem de colocação do sorteio.

8.5 Caso não sejam preenchidas todas as vagas ofertadas neste edital, o IFB poderá realizar novas chamadas a8.5 Caso não sejam preenchidas todas as vagas ofertadas neste edital, o IFB poderá realizar novas chamadas a
par r do dia 17 de novembro de 2021, no endereço eletrônico do IFB par r do dia 17 de novembro de 2021, no endereço eletrônico do IFB https://www.ifb.edu.br/estude-no-https://www.ifb.edu.br/estude-no-
ifb/selecoes-em-andamentoifb/selecoes-em-andamento, respeitando-se a ordem de classificação no sorteio.  Os convocados que não, respeitando-se a ordem de classificação no sorteio.  Os convocados que não
efetuarem a matrícula dentro dos prazos estipulados neste edital perderão o direito à vaga.efetuarem a matrícula dentro dos prazos estipulados neste edital perderão o direito à vaga.

8.6 É de inteira responsabilidade dos candidatos o conhecimento dos prazos estabelecidos neste edital.8.6 É de inteira responsabilidade dos candidatos o conhecimento dos prazos estabelecidos neste edital.

8.7 Caso não preencham todas as vagas, estas serão disponibilizadas à comunidade, em data a ser divulgada pela8.7 Caso não preencham todas as vagas, estas serão disponibilizadas à comunidade, em data a ser divulgada pela
Comissão de Processo Sele vo do campus Estrutural no endereço eletrônico do IFB,Comissão de Processo Sele vo do campus Estrutural no endereço eletrônico do IFB,
https://www.ifb.edu.br/estude-no-ifb/selecoes-em-andamentohttps://www.ifb.edu.br/estude-no-ifb/selecoes-em-andamento, obedecendo-se o seguinte: , obedecendo-se o seguinte: 

a. As vagas serão preenchidas conforme ordem de chegada dos candidatos ou preenchimento de formulário;a. As vagas serão preenchidas conforme ordem de chegada dos candidatos ou preenchimento de formulário;
b. Os candidatos deverão apresentar toda a documentação necessária para realização da matrícula no curso –b. Os candidatos deverão apresentar toda a documentação necessária para realização da matrícula no curso –
conforme item 9.1 deste edital;conforme item 9.1 deste edital;
c. O candidato que não apresentar toda a documentação exigida não terá sua matrícula confirmada.c. O candidato que não apresentar toda a documentação exigida não terá sua matrícula confirmada.

11.1 O Processo Seletivo seguirá o cronograma abaixo:11.1 O Processo Seletivo seguirá o cronograma abaixo:

Publicação do edital no endereço eletrônico oficial do IFBPublicação do edital no endereço eletrônico oficial do IFB 29/10/202129/10/2021

Período de realização das inscrições on-linePeríodo de realização das inscrições on-line
01/11/2021 a01/11/2021 a
07/11/202107/11/2021

Período para cancelamento e efetivação de nova inscrição on-line dosPeríodo para cancelamento e efetivação de nova inscrição on-line dos
candidatos (se necessário) candidatos (se necessário) 

01/11/2021 a01/11/2021 a
07/11/202107/11/2021

Sorteio das vagasSorteio das vagas 08/11/202108/11/2021

Publicação do resultado do sorteio e convocação para matrícula emPublicação do resultado do sorteio e convocação para matrícula em
1ª chamada1ª chamada

08/11/202108/11/2021

Período de matrícula em 1ª chamada Período de matrícula em 1ª chamada 09 a 10/11/202109 a 10/11/2021

Publicação do resultado do sorteio e convocação para matrícula emPublicação do resultado do sorteio e convocação para matrícula em
2ª chamada2ª chamada

11/11/202111/11/2021

Período de matrícula em 2ª chamada Período de matrícula em 2ª chamada 12 a 16/11/202112 a 16/11/2021

Demais chamadas (se necessário) a partir deDemais chamadas (se necessário) a partir de 17/11/202117/11/2021

Previsão de início das aulas para todos os cursos ofertados nestePrevisão de início das aulas para todos os cursos ofertados neste
edital***edital***

16/11/2021**16/11/2021**

** Esta data poderá ser alterada em função da situação de pandemia de Covid-19; ** Esta data poderá ser alterada em função da situação de pandemia de Covid-19; 

*** Poderão ser adotadas atividades não presenciais durante o ano letivo de 2021.*** Poderão ser adotadas atividades não presenciais durante o ano letivo de 2021.

Original AssinadoOriginal Assinado



GIANO LUIS COPETTIGIANO LUIS COPETTI

Diretor Geral do Campus EstruturalDiretor Geral do Campus Estrutural





Campus Estrutural

Área Especial n° 01, Quadra 16, Cidade

do Automóvel/SCIA, ESTRUTURAL / DF,

CEP 71.255-200


	Documento assinado eletronicamente por:

