MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
CÂMPUS PELOTAS
Errata de Edital – EDITAL Nº 06/2019

O diretor-geral do câmpus Pelotas do
IFSul, no uso de suas atribuições, torna
pública Errata ao Edital nº 06/2019,
para
ingresso no Curso de Pós-Graduação Lato
Sensu em Linguagens Verbo/Visuais e
Tecnologias, para o segundo semestre de
2019, no câmpus Pelotas.
2 INSCRIÇÃO
Onde se lê:
2.1 A inscrição para este Processo Seletivo deverá ser feita de 26 de
março a 15 de abril de 2019, exclusivamente por meio do
preenchimento da ficha de inscrição – via INTERNET – disponível no site
http://processoseletivo.ifsul.edu.br/.
Leia-se:
2.1 A inscrição para este Processo Seletivo deverá ser feita de 26 de
março a 20 de abril de 2019, exclusivamente por meio do
preenchimento da ficha de inscrição – via INTERNET – disponível no site
http://processoseletivo.ifsul.edu.br/.

4 PROCESSO DE SELEÇÃO

Onde se lê:
4.1.1.1 A prova escrita será realizada no IFSul – câmpus Pelotas, no dia 22 de abril
de 2019, das 9h às 13h, com fechamento dos portões às 8h50min. (...)
Leia-se:
4.1.1.1 A prova escrita será realizada no IFSul – câmpus Pelotas, no dia 28 de abril
de 2019, das 9h às 13h, com fechamento dos portões às 8h50min. (...)

Onde se lê:
4.1.2 Eventuais recursos quanto às questões da prova escrita poderão ser
formalizados pelo candidato, mediante abertura de processo no Protocolo do
câmpus Pelotas, até às 17h30min do dia 07 de maio de 2019.
Leia-se:
4.1.2 Eventuais recursos quanto às questões da prova escrita poderão ser
formalizados pelo candidato, mediante abertura de processo no Protocolo do
câmpus Pelotas, até às 17h30min do dia 14 de maio de 2019.
Onde se lê:
4.3 As entrevistas com os candidatos aprovados na prova escrita, serão realizadas
no período de 14 de maio a 17 de maio 2019, (...).
Leia-se:
4.3 As entrevistas com os candidatos aprovados na prova escrita, serão realizadas
no período de 22 de maio a 28 de maio 2019, (...).
6 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

Onde se lê:
6.1 O resultado da prova escrita será divulgado até o dia 04/05/2019,
no site http://processoseletivo.ifsul.edu.br/,
Leia-se:
6.1 O resultado da prova escrita será divulgado até o dia 13/05/2019,
no site http://processoseletivo.ifsul.edu.br/.
Onde se lê:
6.2. No dia 10/05/2019 será publicada a lista de aprovados, após
recursos ou não, (...).
Leia-se:
6.2. No dia 15/05/2019 será publicada a lista de aprovados, após
recursos ou não, (...).
Onde se lê:
6.3 A relação final do Processo Seletivo, contendo a lista dos candidatos
aprovados, em ordem alfabética, será publicada até o dia 25/05/2019,
no site http://processoseletivo.ifsul.edu.br/. (...)

Leia-se:
6.3 A relação final do Processo Seletivo, contendo a lista dos candidatos
aprovados, em ordem alfabética, será publicada até o dia 31/05/2019,
no site http://processoseletivo.ifsul.edu.br/. (...)
8 CRONOGRAMA
O cronograma do certame obedecerá a seguinte disposição:
INSCRIÇÕES
I) PROVA ESCRITA (PE)
Aplicação da prova escrita
Período de correções das provas
Publicação da lista dos aprovados na PE
Recebimento de recursos em relação à prova
Divulgação da lista final de aprovados na PE
II) ENTREVISTAS (E)
Divulgação das datas e horários das entrevistas dos
candidatos aprovados na PE.
Período de realização das entrevistas
III) ENTREGA DO CURRÍCULO VITAE (CV)

Período de conferência de pontuações
Cômputo das notas PE+CV
IV) RESULTADOS FINAIS
Publicação dos resultados
Recebimento de recursos
Publicação dos resultados finais do Processo Seletivo
pós recursos
V) MATRÍCULAS

VI – INÍCIO DO CURSO

De 26/03 a 20/04/2019, pelo site.
28/04/ 2019, das 9h às 13 h
De 29/04 a 09/05/2019
13/05/2019
14/05/2019, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às
17h30min, no Setor de Protocolo do IFSul-Campus Pelotas.
15/05/2019- Adendo à lista final de aprovados na PE
15/05/2019
De 22/05/2019 a 28/05/2019
A mesma data e o mesmo horário e local estabelecidos,
para cada candidato, para a realização da entrevista (cf.
Lista).
De 27/05 a 28/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
30/05/2019, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às
17h30min, no Setor de Protocolo do IFSul-Campus Pelotas
31/05/2019
04/06/2019 e 05/06/2019 (candidatos classificados) ;
06/06/2019 (publicação de lista de candidatos suplentes, em
caso de vacância)
07/06/2019 e 08/06/2019 ( candidatos suplentes)
Segundo semestre de 2019.

Carlos Jesus Anghinoni Corrêa
Diretor-Geral
(assinado no original)

