RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 22/2018/REIT - CGAB/IFRO
O REITOR SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições, RETIFICA:
ONDE SE LÊ:
11.8 Estão agendadas 2 (duas) Chamadas, da seguinte forma:
1. A 2ª Chamada será realizada através de publicação de Lista de Classificados que seguirá
normalmente a ordem decrescente de classificação dos inscritos, respeitando a reserva de
vagas, ocupando as vagas que não foram preenchidas pelos candidatos classificados em 1ª
Chamada, conforme Cronograma disposto no Anexo I deste Edital.
2. Para a emissão da lista de vagas remanescentes (2ª Chamada) serão convocados os
candidatos classificados não convocados na 1ª Chamada, e, ainda, os candidatos
reclassificados, conforme subitens 7.13 e 7.14 deste Edital, em ordem decrescente de
classificação.
3. O candidato menor de 18 (dezoito) anos não emancipado poderá efetivar a sua matrícula no
Polo de apoio presencial (1ª ou 2ª Chamadas) devidamente acompanhado de seu
responsável legalmente investido maior de 18 (dezoito) anos.
4. As matrículas da 2ª Chamada serão realizadas até o preenchimento total das vagas
remanescentes.

ANEXO I
CRONOGRAMA
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA
EVENTO
Publicação do Edital do Processo Seletivo Simplificado 2018/2

DATA
6/8/2018

PERÍODO DE INSCRIÇÃO (exclusivamente pela internet)

9 a 31/8/2018

Correção de dados cadastrais e confirmação da inscrição

9 a 31/8/2018

Classificação e publicação do resultado preliminar

Período para interposição de recursos contra o resultado
preliminar

Divulgação do resultado dos recursos impetrados

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
Divulgação da convocação em 1ª Chamada

12/9/2018
Após às 18h

13 e 14/9/2018

18/9/2018
Após às 18h

18/9/2018
Após às 18h

MATRÍCULA DOS APROVADOS – 1ª CHAMADA

Convocação pública para as vagas remanescentes (2ª Chamada,
conforme subitem 11.8 deste Edital)

19 à 28/09/2018
8/10/2018
Após às 18h

9 à 17/10/20181

Matrículas da 2ª Chamada

Início das aulas – aula inaugural presencial no Polo de apoio
(previsão)

20/10/2018

LEIA-SE:
11.8 Estão agendadas 2 (duas) Chamadas, da seguinte forma:
a. A 2ª Chamada será realizada através de publicação de Lista de Classificados em Edital
específico e Reunião de Manifestação de Interesse nas Vagas Remanescentes a realizar-se
no Polo de Apoio Presencial escolhido pelo inscrito, no dia e horário constante no ANEXO I
desse Edital, que seguirá normalmente a ORDEM DECRESCENTE de Classificação e a
ORDEM DE CHEGADA dos interessados que se apresentarem, respeitando a reserva de
vagas, ocupando as vagas que não foram preenchidas pelos candidatos classificados em 1ª
Chamada.
b. Para a emissão da lista de vagas remanescentes (2ª Chamada) serão convocados os
candidatos classificados não convocados na 1ª Chamada, e, ainda, os candidatos
reclassificados conforme subitens 7.13 e 7.14 deste Edital, em ordem decrescente de
classificação.
c. O candidato menor de 18 (dezoito) anos não emancipado poderá efetivar a sua matrícula no
Polo de apoio presencial (1ª ou 2ª Chamadas) devidamente acompanhado de seu
responsável legalmente investido maior de 18 (dezoito) anos.
d. As matrículas/recepção dos documentos da 2ª Chamada ocorrerão de forma presencial na
data de convocação para a reunião no Polo de Apoio UAB/Capes e serão realizadas até o
preenchimento total das vagas remanescentes + 10 (dez), a fim de constituição de cadastro
reserva caso haja alguma desistência de candidatos até 30 (trinta) dias do início do curso,
disposto na retificação do Cronograma desse Edital (ANEXO I).

ANEXO I
CRONOGRAMA
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA
EVENTO
Publicação do Edital do Processo Seletivo Simplificado 2018/2

DATA
6/8/2018

PERÍODO DE INSCRIÇÃO (exclusivamente pela internet)

9 a 31/8/2018

Correção de dados cadastrais e confirmação da inscrição

9 a 31/8/2018

Classificação e publicação do resultado preliminar

12/9/2018
Após às 18h

Período para interposição de recursos contra o resultado
preliminar

Divulgação do resultado dos recursos impetrados

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
Divulgação da convocação em 1ª Chamada
MATRÍCULA DOS APROVADOS – 1ª CHAMADA

Convocação pública para as vagas remanescentes (2ª Chamada,
conforme subitem 11.8 deste Edital)

REUNIÃO DE INTERESSE DE VAGAS - Matrículas da 2ª
Chamada - NO POLO DE APOIO PRESENCIAL ÀS 18h30.
Aula Inaugural ocorrerá nos Polos de Apoio Presencial, exceto na
cidade de Porto Velho, RO que acontecerá no auditório do IFRO
Campus ZONA NORTE, sito à Av. Governador Jorge Teixeira, 3146
- Setor Industrial.

13 e 14/9/2018

18/9/2018
Após às 18h

18/9/2018
Após às 18h

19 à 28/09/2018
09/10/2018
Após às 18h

10/10/2018 (quarta-feira)

19/10/2018
(sexta-feira, às 19h)

Documento assinado eletronicamente por Carlos Henrique dos Santos, Reitor(a) Substituto(a),
em 08/10/2018, às 15:05, 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 0368567
e o código CRC A78430B3.
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