
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília

1ª Retificação do Edital 47/2022 - DGGA/IFBRASILIA

PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PRESENCIAL SELEÇÃO 2023/1

A DIRETORA GERAL SUBSTITUTA DO CAMPUS GAMA DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA, nomeada pela Portaria no 538,
de 15 de junho de 2022, publicada no Diário Oficial da União em 20 de junho de 2022, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, torna público que estarão abertas as inscrições para o Curso de Formação Inicial Presencial l - LIBRAS Básico,
ofertados pelo Campus Gama para ingresso no Primeiro Semestre de 2023, conforme disposto nos itens a seguir:

I. ONDE SE LÊ:

3.1 O processo seletivo seguirá o cronograma abaixo:

ETAPAS DATAS

Publicação do Edital na página oficial do IFB (www.ifb.edu.br) 27/12/2022

Período para Realização das inscrições on-line: processoseletivo.ifb.edu.br 28/12/2022 a

10/01/2023

Sorteio eletrônico das Vagas 11/01/2023

Publicação  do  Resultado  do  Sorteio e Convocação para Matrícula em 1ª chamada na página oficial

do IFB (www.ifb.edu.br)

12/01/2023

Matrícula em 1ª chamada (será realizada de forma presencial) 13 e 16 e

17/01/2023

Publicação da Convocação dos candidatos da lista de espera para Manifestação on-line

de Interesse na vaga (se necessário), conforme item 9.1 do Edital, na página oficial do IFB
(www.ifb.edu.br) 18/01/2023

Manifestação de interesse na vaga, individual,

https://processoseletivo.ifb.edu.br, conforme item 9.3 do Edital
19/01/2023

Publicação da colocação final dos candidatos da lista de espera e convocação para
matrícula em 2ª chamada e demais convocações para matrícula (se necessário) na

página oficial do IFB (www.ifb.edu.br)

A partir

de 20/01/2023

Matrícula em 2ª chamada e demais convocações para matrícula (será realizada de

forma presencial) *

23 a 24/01/2023

Previsão de início das aulas 15/03/2023

Previsão de término das aulas 28/07/2023



II. LEIA-SE:

3.1 O processo seletivo seguirá o cronograma abaixo:

TAPAS DATAS

Publicação do Edital na página oficial do IFB (www.ifb.edu.br) 27/12/2022

Período para Realização das inscrições on-line: processoseletivo.ifb.edu.br
28/12/2022 a

10/01/2023

Sorteio eletrônico das Vagas 11/01/2023

Publicação  do  Resultado  do  Sorteio e Convocação para Matrícula em 1ª chamada na página

oficial do IFB (www.ifb.edu.br)

12/01/2023

Matrícula em 1ª chamada (será realizada de forma presencial) 13 e 16 e

17/01/2023

Publicação da Convocação dos candidatos da lista de espera para Manifestação on-line de

Interesse na vaga (se necessário), conforme item 9.1 do Edital, na página oficial do IFB

(www.ifb.edu.br)

23/01/2023

Manifestação de interesse na vaga, individual,

https://processoseletivo.ifb.edu.br, conforme item 9.3 do Edital
24/01/2023

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

2ª chamada e demais convocações para matrícula (se necessário) na página oficial do IFB

(www.ifb.edu.br)

A partir

de 25/01/2023

Matrícula em 2ª chamada e demais convocações para matrícula (será realizada de forma

presencial) *

25 a 27/01/2023

Previsão de início das aulas 15/03/2023

Previsão de término das aulas 28/07/2023
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