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RETIFICAÇÃO DO EDITAL 13/2018/JARU - CGAB/IFRO, DE 28 DE MAIO DE 2018

A Direção-Geral em conjunto com o Departamento de Extensão (DEPEX) do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO – Campus Jaru, torna público a seguinte Retificação ao Edital supracitado, cujas
alterações estão a seguir elencadas:
NO ÍTEM 2. NÚMERO DE VAGAS, PÚBLICO-ALVO E PRÉ-REQUISITOS PARA O CURSO
ONDE SE LÊ:
2.1. Vagas: O curso limita-se a oferecer 16 vagas.
2.3. Ter no mínimo 18 anos e que tenha Ensino Médio completo.
2.4. Ter realizado pré-inscrição em lista intitulada demanda de interesse - FIC inglês para iniciantes.
LEIA - SE:
2.1. Vagas: O curso limita-se a oferecer 20 vagas.
2.3. Ter no mínimo 18 anos de idade e que tenha Ensino Médio completo.
2.4. Ser servidor ativo do IFRO Campus Jaru.
NO ÍTEM 3. SELEÇÃO
ONDE SE LÊ:
3.1. Os candidatos que realizaram a pré-inscrição serão comunicados via e-mail institucional no dia 29 de maio
de 2018, dando prazo de 48h para manifestação de interesse em realizar matrícula no Curso de Formação Continuada Inglês
Básico para iniciantes.
3.2. Caso haja desistência dos candidatos pré-inscritos, as vagas serão destinadas aos demais servidores do
IFRO Campus Jaru, onde o método de seleção será por ordem de manifestação de interesse no dia 01 de junho de 2018.
3.3. A relação dos candidatos selecionados e lista de espera, caso haja, serão divulgadas nos murais do IFRO
- Campus Jaru, no dia 29 de maio de 2018.
LEIA - SE:
3.1. Será disponibilizado 20 vagas na forma de ampla concorrência que serão destinadas aos servidores do
IFRO Campus Jaru, onde o método de seleção será por sorteio, caso ultrapasse o quantitativo de vagas, na data 05 de junho de
2018, sendo comunicado aos interessados via e-mail o horário do sorteio.
3.2. Não se aplica nesse edital.
3.3. A relação dos candidatos selecionados e lista de espera, caso haja, serão divulgadas nos murais do IFRO
- Campus Jaru e enviados via e-mail no dia 06 de maio de 2018.
NO ÍTEM 4. MATRÍCULAS
ONDE SE LÊ:
4.3. O período de matrícula será no dia 04 de junho de 2018, das 8h00 às 18h00 e 05 de junho de 2018, das 8h00
às 18h00
LEIA - SE:
4.3. O período de matrícula será no dia 06 a 11 de junho de 2018, das 8h00 às 18h00, onde será encaminhado via
e-mail ficha de matrícula para o servidor preencher, imprimir, assinar e anexar os documentos relacionados no item 4.2 e
entregar no CRA do Campus Jaru.
NO ÍTEM 6. CRONOGRAMA
ONDE SE LÊ:
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6.2. Período de matrícula: 04 e 05 de junho de 2018.
6.3. Divulgação dos candidatos classificados: 06 de junho de 2018.
6.4. Início das aulas: 12 de junho de 2018.
LEIA - SE:
6.2. Período de matrícula: 06 e 11 de junho de 2018.
6.3. Divulgação dos candidatos inscritos: 06 de junho de 2018;
6.4. Homologação do resultado final: 12 de junho de 2018;
6.5. Início das aulas: mês de junho de 2018.
Documento assinado eletronicamente por Renato Delmonico, Diretor(a) Geral, em 04/06/2018, às 15:26, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0256495 e o código CRC
0CE44D5E.
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