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EDITAL Nº 34/2018/PVCAL - CGAB/IFRO, DE 21 DE MARÇO DE 2018
PROCESSO SEI Nº 23243.003275/2018-85
DOCUMENTO SEI Nº 0196868
SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA O CURSO INTERMEDIÁRIO DE LIBRAS - RETIFICAÇÃO

O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO, Campus
Porto Velho Calama, no uso de suas atribuições legais, torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital de Seleção Simplificada,
para o Curso de Extensão de LIBRAS INTERMEDIÁRIO, do Campus Porto Velho Calama, mediante condições e normas
estabelecidas do Edital nº 33/2018, de 21 de março de 2018.

ONDE SE LÊ:

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 A inscrição será gratuita e deverá ser efetuada EXCLUSIVAMENTE pelo link: https://goo.gl/forms
/jqcR5xMibQ950Zxj1 no período de 12 de março de 2018 ao de 23 de março de 2018.
6. DA REALIZAÇÃO DO EXAME
6.1 O exame de seleção para os candidatos que se inscreveram na turma Libras Intermediário Matutino ocorrerá
de 9h30 às 12h no dia 26 de março de 2018. E para os candidatos que se inscreveram na turma Libras Intermediário Vespertino,
a prova ocorrerá de 13h30 às 16h no dia 27 de março de 2018.
6.5 Tanto as questões quanto o gabarito da prova estarão disponibilizados no endereço eletrônico
http://selecao.ifro.edu.br/index.php/simplificado/ss-calama , até às 12h00 do dia 28 de março de 2018.
8. DO RESULTADO DA SELEÇÃO
8.1 A divulgação do resultado preliminar será realizada no dia 28 de março de 2018, por meio de publicação no
site institucional do IFRO: http://selecao.ifro.edu.br/index.php/simplificado/ss-calama
8.2 A divulgação do resultado final será realizada no dia 30 de março de 2018, por meio de publicação no site
institucional do IFRO: http://selecao.ifro.edu.br/index.php/simplificado/ss-calama
9. DO RECURSO
9.1 É assegurado, após a divulgação do Resultado Preliminar, o pedido de recurso, que deverá ser protocolado
apenas no dia 29 de março de 2018 e entregue no NAPNE- Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidade Educacionais
Específicas.
10. DA MATRÍCULA
10.1 Os alunos (as) aprovados no processo seletivo, deverão realizar a matrícula do dia 02 ao dia 04 de abril de
2018, no DEPEX- Departamento de Extensão, no horário de 8h às 12h e 14h às 18h.
10.1.2 Haverá a publicação da 2º chamada, caso necessário, dia 05 de março de 2018. Os alunos da 2º chamada
deverão realizar a matrícula nos dias 05 e 06 de março de 2018.
12. DO INÍCIO DAS AULAS
12.1 A data para o início das aulas será no dia 10 de abril de 2018, na sala 19 do Campus Porto Velho Calama,
localizado na Av. Calama, 4985, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, Fone: (69) 2182-8921, na cidade de Porto Velho-RO.
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4.1 A inscrição será gratuita e deverá ser efetuada EXCLUSIVAMENTE pelo link: https://goo.gl/forms
/jqcR5xMibQ950Zxj1 no período de 21 de março de 2018 a 30 de março de 2018.
6. DA REALIZAÇÃO DO EXAME
6.1 O exame de seleção para os candidatos que se inscreveram na turma Libras Intermediário Matutino ocorrerá
de 9h30 às 12h no dia 02 de abril de 2018. E para os candidatos que se inscreveram na turma Libras Intermediário Vespertino, a
prova ocorrerá de 13h30 às 16h no dia 03 de abril de 2018.
6.5 O gabarito da prova estará disponível no endereço eletrônico http://selecao.ifro.edu.br/index.php/calama
/421-edital-n-33-2018-curso-intermediario-de-libras-porto-velho-calama, até às 12h00 do dia 04 de abril de 2018.
8. DO RESULTADO DA SELEÇÃO
8.1 A divulgação do resultado preliminar será realizada no dia 04 de abril de 2018, por meio de publicação no
site institucional do IFRO: http://selecao.ifro.edu.br/index.php/calama/421-edital-n-33-2018-curso-intermediario-de-librasporto-velho-calama
8.2 A divulgação do resultado final será realizada no dia 06 de abril de 2018, por meio de publicação no site
institucional do IFRO: http://selecao.ifro.edu.br/index.php/calama/421-edital-n-33-2018-curso-intermediario-de-libras-portovelho-calama
9. DO RECURSO
9.1 É assegurado, após a divulgação do Resultado Preliminar, o pedido de recurso, que deverá ser protocolado
apenas no dia 05 de abril de 2018 e entregue no NAPNE- Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidade Educacionais
Específicas.
10. DA MATRÍCULA
10.1 Os alunos (as) aprovados no processo seletivo, deverão realizar a matrícula do dia 09 ao dia 11 de abril de
2018, no DEPEX- Departamento de Extensão, no horário de 8h às 12h e 14h às 18h.
10.1.2 Haverá a publicação da 2º chamada, caso necessário, dia 12 de abril de 2018. Os alunos da 2º chamada
deverão realizar a matrícula nos dias 12 e 13 de abril de 2018.
12. DO INÍCIO DAS AULAS
12.1 A data para o início das aulas será no dia 17 de abril de 2018, na sala 19 do Campus Porto Velho Calama,
localizado na Av. Calama, 4985, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, Fone: (69) 2182-8921, na cidade de Porto Velho-RO.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Aparecido Atiles Mateus, Diretor(a) Geral, em 21/03/2018, às 17:41,
conforme horário oficial de Brasília, com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento
no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Nº de Série do Certificado: 1294155
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
0196868 e o código CRC 6578598D.
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