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Errata N° 01/2018
Edital Nº 017/2019.1 Processo Seletivo de Educação Profissional dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio Integral
Onde se lê:

Leia-se:

5.3 O candidato que enquadrar-se nos critérios estabelecidos nos

5.3 O candidato que enquadrar-se nos critérios estabelecidos nos

subitens 5.1 e 5.2 deverá se inscrever normalmente e preencher o

subitens 5.1 e 5.2 deverá se inscrever normalmente e preencher o

requerimento de solicitação de isenção, anexos IV, V, VI, VII, VIII,

requerimento de solicitação de isenção, anexos IV, V, VI, VII, VIII, IX

IX e XI que são complementares para avaliação de renda per capta no

e XI que são complementares para avaliação de renda per capta no

período de 01 a 08 de outubro de 2018 e entregá-lo pessoalmente em

período de 08 a 12 de outubro de 2018 e entregá-lo pessoalmente em

envelope lacrado no Protocolo/IFRR/CPPSV/IFRR/Campus Boa

envelope lacrado no Protocolo/IFRR/CPPSV/IFRR/Campus Boa Vista,

Vista, nos horários das 8h30min às 11h30min e das 14h30min às

nos horários das 8h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min

17h30min de segunda-feira á sexta-feira ou via postal, com aviso de

de segunda-feira á sexta-feira ou via postal, com aviso de recebimento

recebimento (AR), para CPPSV/IFRR/Campus Boa Vista, localizado

(AR), para CPPSV/IFRR/Campus Boa Vista, localizado na Av.

na Av. Glaycon de Paiva, 2496, Bairro Pricumã, junto com a

Glaycon de Paiva, 2496, Bairro Pricumã, junto com a documentação

documentação necessária disposta no subitem 5.2.

necessária disposta no subitem 5.2.

5.7 A relação dos candidatos beneficiados com a isenção de taxa de

5.7 A relação dos candidatos beneficiados com a isenção de taxa de

inscrição será divulgada no dia 12 de outubro de 2018, no site do

inscrição será divulgada no dia 15 de outubro de 2018, no site do

IFRR (www.ifrr.edu.br).

IFRR (www.ifrr.edu.br).
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6.2 As inscrições para o Processo Seletivo 2019 serão realizadas,

6.2 As inscrições para o Processo Seletivo 2019 serão realizadas,

via internet por meio do site www.ifrr.edu.br, no período de 01 de

via internet por meio do site www.ifrr.edu.br, no período de 08 de

outubro a 05 de novembro de 2018.

outubro a 05 de novembro de 2018.

6.18 O candidato que concorrer às vagas para pessoa com deficiência

6.18 O candidato que concorrer às vagas para pessoa com deficiência

deverá entregar, no Protocolo/IFRR/CPPSV/IFRR/Campus Boa Vista,

deverá entregar, no Protocolo/IFRR/CPPSV/IFRR/Campus Boa Vista,

no período de 01 de outubro a 05 de novembro de 2018, Laudo

no período de 08 de outubro a 05 de novembro de 2018, Laudo

Médico original, atestando o tipo e o grau da deficiência, com expressa

Médico original, atestando o tipo e o grau da deficiência, com expressa

referência ao código correspondente da Classificação Internacional de

referência ao código correspondente da Classificação Internacional de

Doenças (CID) e a provável causa da deficiência, emitido com no

Doenças (CID) e a provável causa da deficiência, emitido com no

máximo 90 dias.

máximo 90 dias.
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