EDITAL PROENS/IFPR Nº 091/2017
RETIFICAÇÃO DO EDITAL PROENS/IFPR Nº 082/2017
O PRÓ-REITOR DE ENSINO DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições regimentais, por meio da Portaria nº 1224, de 29 de setembro de 2017, publicada
no D.O.U. em 02 de outubro de 2017, seção 2, página 25, torna pública a RETIFICAÇÃO
DO EDITAL PROENS/IFPR Nº 082/2017, que rege o Processo Seletivo Simplificado do
Campus Capanema, para ingresso no Curso Técnico em Agroecologia Integrado ao
Ensino Médio em regime de organização curricular por alternância, na modalidade
presencial, para o ano de 2018.
RETIFICAÇÃO

Art. 1º. No artigo 9º do Edital Proens/IFPR nº 082/2017, onde se lê:
Art. 9º. As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado serão gratuitas
e ocorrerão do dia 20 de setembro ao dia 20 de outubro de 2017, via
formulário eletrônico a ser disponibilizado na página virtual do
Campus Capanema.

Leia-se:

Art. 9º. As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado serão gratuitas
e ocorrerão do dia 20 de setembro ao dia 31 de outubro de 2017, via
formulário eletrônico a ser disponibilizado na página virtual do
Campus Capanema.

Art. 2º. No parágrafo primeiro do artigo 10 do Edital Proens/IFPR nº 082/2017, onde se lê:
Art. 10 (...)
§1º. O Termo de Autorização deverá ser enviado para o e-mail
secretaria.capanema@ifpr.edu.br até a data de 20 de outubro de 2017,
informando-se no e-mail o nome completo do candidato e o número de
inscrição.

Leia-se:

Art. 10 (...)
§1º. O Termo de Autorização deverá ser enviado para o e-mail
secretaria.capanema@ifpr.edu.br até a data de 31 de outubro de 2017,
informando-se no e-mail o nome completo do candidato e o número de
inscrição.

Art. 3º. No artigo 12 do Edital Proens/IFPR nº 082/2017, onde se lê:
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Art. 12. A relação provisória dos candidatos com a inscrição homologada
será publicada em edital na página virtual do campus Capanema no dia 23
de outubro de 2017.

Leia-se:
Art. 12. A relação provisória dos candidatos com a inscrição homologada
será publicada em edital na página virtual do campus Capanema no dia 06
de novembro de 2017, às 08h.

Art. 4º. No parágrafo primeiro do artigo 12 do Edital Proens/IFPR nº 082/2017, onde se lê:
Art. 12 (...)
§ 1º. O pedido de recurso em relação à homologação provisória das
inscrições deverá ser entregue via formulário eletrônico a ser
disponibilizado na página virtual do Campus Capanema no período de
24 a 25 de outubro de 2017.

Leia-se:
Art. 12 (...)
§ 1º. O pedido de recurso em relação à homologação provisória das
inscrições deverá ser entregue via formulário eletrônico a ser
disponibilizado na página virtual do Campus Capanema no período de
06 a 07 de novembro de 2017.

Art. 5º. No artigo 13 do Edital Proens/IFPR nº 082/2017, onde se lê:
Art. 13. A publicação do resultado dos recursos e a homologação final das
inscrições serão divulgados em edital na página virtual do Campus
Capanema, no dia 27 de outubro de 2017.

Leia-se:

Art. 13. A publicação do resultado dos recursos e a homologação final das
inscrições serão divulgados em edital na página virtual do Campus
Capanema, no dia 08 de novembro de 2017.

Art. 6º. No artigo 16 do Edital Proens/IFPR nº 082/2017, onde se lê:

Art. 16. As visitas às famílias ocorrerão no período de 30 de outubro a 30
de novembro de 2017, no horário compreendido entre as 8h e 19h, com
agendamento prévio pelo número de telefone indicado pelo candidato em
sua ficha de inscrição.
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Leia-se:
Art. 16. As visitas às famílias ocorrerão no período de 08 a 30 de
novembro de 2017, no horário compreendido entre as 8h e 19h, com
agendamento prévio pelo número de telefone indicado pelo candidato em
sua ficha de inscrição.

Art. 7º No Cronograma do Edital Proens/IFPR nº 082/2017, onde se lê:
CRONOGRAMA
Etapas

Prazos

Etapa 1: realização das inscrições

De 20/09 a 20/10/2017

Envio pelos candidatos do Termo de Autorização para realização da
Etapa 2: visita às famílias

De 20/09 a 20/10/2017

Publicação da homologação provisória das inscrições
Período de recurso em relação à homologação provisória

23/10/2017
De 24 a 25/10/2017

Publicação do resultado dos recursos e da homologação final das
inscrições

27/10/2017

Período de realização da Etapa 2: visita às famílias e Etapa 3:
entrevista aos candidatos

30/10 a 30/11/2017

Publicação do resultado provisório das Etapas 2 e 3

04/12/2017

Período de recurso em relação ao resultado provisório das Etapas 2
e3

De 05 a 06/12/2017

Publicação do resultado dos recursos e do resultado final das Etapas
2e3

08/12/2017

Etapa 4: sorteio público

13/12/2017

Publicação do resultado provisório da Etapa 4

14/12/2017

Período de recurso em relação ao resultado provisório da Etapa 4
Publicação do resultado dos recursos e do resultado final do
Processo Seletivo
Registro acadêmico
Início das aulas

De 15 a 18/12/2017
21/12/2017

De 22 a 25/01/2018
06/02/2018

Leia-se:
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CRONOGRAMA
Etapas

Prazos

Etapa 1: realização das inscrições

De 20/09 a 31/10/2017

Envio pelos candidatos do Termo de Autorização para realização da
Etapa 2: visita às famílias

De 20/09 a 31/10/2017

Publicação da homologação provisória das inscrições

06/11/2017 às 08h

Período de recurso em relação à homologação provisória

De 06 a 07/11/2017

Publicação do resultado dos recursos e da homologação final das
inscrições

08/11/2017

Período de realização da Etapa 2: visita às famílias e Etapa 3:
entrevista aos candidatos

08 a 30/11/2017

04/12/2017

Publicação do resultado provisório das Etapas 2 e 3
Período de recurso em relação ao resultado provisório das Etapas 2
e3

De 05 a 06/12/2017

Publicação do resultado dos recursos e do resultado final das Etapas
2e3

08/12/2017

Etapa 4: sorteio público

13/12/2017

Publicação do resultado provisório da Etapa 4

14/12/2017
De 15 a 18/12/2017

Período de recurso em relação ao resultado provisório da Etapa 4
Publicação do resultado dos recursos e do resultado final do
Processo Seletivo

21/12/2017

De 22 a 25/01/2018

Registro acadêmico

06/02/2018

Início das aulas

Art. 8º. As demais disposições do Edital Proens/IFPR nº 082/2017 permanecem inalteradas.

Curitiba, 17 de outubro de 2017.

AMARILDO PINHEIRO MAGALHÃES
Pró-Reitor de Ensino
(o original encontra-se assinado)
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