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Olá, candidato(a)!
Este Manual tem a finalidade de apresentar o IFRO e, principalmente, como
funciona o Processo de Seleção para Ingresso de Estudantes em Cursos
Técnicos de Nível Médio, nas formas Integrada e Subsequente para o primeiro
semestre de 2020.
Aqui, você vai encontrar o passo a passo para realizar sua inscrição, entender
como a Instituição realiza a seleção, classifica os candidatos e os convoca para
a efetivação da matrícula.
É bom lembrar que a consulta a este Manual não substitui a leitura do Edital
que rege o certame e possíveis retificações. Todos esses documentos estão
disponíveis na internet, no Portal de Seleção (selecao.ifro.edu.br).

Preparado(a)? Vamos lá!
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1.

APRESENTAÇÃO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), criado por
meio da Lei Nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, é uma instituição especializada
na oferta de educação profissional e tecnológica. Atua na educação básica (cursos
técnicos de nível médio) e superior (graduação, especialização e mestrado), na
pesquisa e no desenvolvimento de produtos e serviços em estreita articulação com a
sociedade.
Territorialmente, o Instituto Federal de Rondônia está presente em vários municípios
do Estado, ofertando Educação presencial em 10 (dez) campi (Ariquemes, Cacoal,
Colorado do Oeste, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Porto Velho Calama, Porto Velho
Zona Norte, São Miguel do Guaporé e Vilhena) e Educação à Distância, em 176 polos.
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2.

DOS CURSOS E VAGAS

Conheça aqui um pouco sobre os cursos e suas formas de oferta pelo IFRO.
Nesta seção você, candidato, encontrará esclarecimentos que vão te ajudar a
conhecer os cursos ofertados nesse Processo Seletivo, colaborando na sua escolha
para a inscrição.
Para ter mais informações sobre os cursos ofertados em cada unidade visite
<http://selecao.ifro.edu.br/>.

2.1

INFORMAÇÕES GERAIS

2.1.1 Períodos de funcionamento dos cursos
Matutino – Aulas pela manhã
Vespertino - Aulas à tarde
Noturno - Aulas à noite
Diurno - Aulas pela manhã e à tarde, predominando um desses períodos
Integral - Aulas distribuídas ao longo do dia, podendo ser pela manhã, tarde e/ou
noite.
Eventualmente, aulas poderão ser alocadas em turno diferente do regular para
cumprimento da legislação vigente, reposição de aulas ou participação em atividades
acadêmicas.
As aulas são prioritariamente de segunda à sexta-feira, com a possibilidade de aulas
também aos sábados. É preciso verificar o Calendário Acadêmico do Campus.

2.1.2 Formas de oferta dos Cursos Técnicos de Nível Médio
O IFRO oferta cursos técnicos de nível médio nas três formas:
–

Integrada: curso para quem já concluiu, ou está concluindo, o Ensino
Fundamental e pretende cursar, ao mesmo tempo, o ensino médio e o técnico.

–

Concomitante: curso para quem já concluiu o ensino fundamental e está
cursando o 1º ou 2º ano do ensino médio. No IFRO cursará apenas o ensino
técnico.

–

Subsequente: curso para quem já concluiu o ensino médio e deseja obter
formação profissional.
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ATENÇÃO!
Neste Processo Seletivo serão oferecidas vagas para os Cursos Técnicos
de Nível Médio nas formas Integrada e Subsequente.

2.1.3 Duração dos cursos ofertados neste Processo Seletivo

A duração dos cursos técnicos integrados é computada em anos e dos cursos técnicos
subsequentes, em semestres.
Geralmente, os cursos técnicos integrados duram 3 (três) anos e os cursos técnicos
subsequentes duram 3 (três) semestres.
Informações detalhadas sobre os cursos e sua duração encontram-se na página
Nossos Cursos.

2.2

CURSOS E VAGAS DISPONÍVEIS PARA INGRESSO EM 2020

2.2.1 Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio

» Técnico em Agroecologia
Perfil Profissional: Implanta sistemas de produção agropecuária e agroextrativista e
técnicas de sistemas orgânicos de produção. Realiza procedimentos de conservação
do solo e da água. Organiza ações integradas de agricultura familiar. Desenvolve
ações de conservação e armazenamento de matéria-prima, de processamento e
industrialização de produtos agroecológicos. Opera máquinas e equipamentos
agrícolas inerentes ao sistema de produção agroecológico. Atua na certificação
agroecológica.
Área de Atuação: Propriedades rurais. Empresas comerciais agropecuárias.
Estabelecimentos agroindustriais. Empresas de assistência técnica, extensão rural e
pesquisa. Parques e reservas naturais. Cooperativas e associações rurais. Empresas
de certificação agroecológica. Empresas de certificação orgânica.

Unidade(s) que oferta(m) o curso
Cacoal
Campus
Total de Vagas
40
Turno
Integral
Duração
3 anos
Regime de matrícula
Anual
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» Técnico em Agropecuária
Perfil Profissional: Maneja, de forma sustentável, a fertilidade do solo e os recursos
naturais. Planeja e executa projetos ligados a sistemas de irrigação e uso da água.
Seleciona, produz e aplica insumos (sementes, fertilizantes, defensivos, pastagens,
concentrados, sal mineral, medicamentos e vacinas). Desenvolve estratégias para
reserva de alimentação animal e água. Realiza atividades de produção de sementes e
mudas, transplantio e plantio. Realiza colheita e pós-colheita. Realiza trabalhos na
área agroindustrial. Opera máquinas e equipamentos. Maneja animais por categoria e
finalidade (criação, reprodução, alimentação e sanidade). Comercializa animais.
Desenvolve atividade de gestão rural. Observa a legislação para produção e
comercialização de produtos agropecuários, a legislação ambiental e os
procedimentos de segurança no trabalho. Projeta instalações rurais. Realiza manejo
integrado de pragas, doenças e plantas espontâneas. Realiza medição, demarcação e
levantamentos topográficos rurais. Planeja e efetua atividades de tratos culturais.
Área de Atuação: Propriedades rurais. Empresas comerciais agropecuárias.
Estabelecimentos agroindustriais. Empresas de assistência técnica, extensão rural e
pesquisa. Parques e reservas naturais. Cooperativas e associações rurais.
Unidade(s) que oferta(m) o curso
Ariquemes
Cacoal
Colorado do Oeste
Campus
Total de Vagas
120
80
220
Turno
Integral
Duração
3 anos
Regime de matrícula
Anual

» Técnico em Alimentos
Perfil Profissional: Planeja e coordena atividades relacionadas à produção
alimentícia, à aquisição e manutenção de equipamentos. Executa e supervisiona o
processamento e conservação das matérias-primas e produtos da indústria alimentícia
e bebidas. Realiza análises físico-químicas, microbiológicas e sensoriais. Implanta
programas de controle de qualidade. Realiza a instalação e manutenção de
equipamentos, a comercialização e a produção de alimentos. Aplica soluções
tecnológicas para aumentar a produtividade e desenvolver produtos e processos.

Área de Atuação: Indústrias e agroindústrias de alimentos e bebidas. Indústria de
insumos para processos e produtos. Laboratórios de análises laboratoriais e controle
de qualidade. Instituições e órgãos de pesquisa e ensino. Consultorias. Órgãos de
fiscalização higiênico-sanitárias. Serviços de proteção ao consumidor. Entrepostos de
armazenamento e beneficiamento. Serviços de alimentação. Profissional autônomo.
Empreendimento próprio.

Unidade(s) que oferta(m) o curso
Ariquemes
Campus
Total de Vagas
80
Turno
Integral
Duração
3 anos
Regime de matrícula
Anual
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Jaru
40
Matutino

» Técnico em Biotecnologia
Perfil Profissional: Executa atividades laboratoriais de biotecnologia e biociências em
centros de pesquisas, indústrias e empresas no setor de saúde humana e animal,
ambiental e agropecuário. Opera, controla e monitora processos industriais e
laboratoriais, incluindo laboratórios de saúde e ambiental. Prepara materiais, meios de
cultura, soluções e reagentes. Analisa substâncias e materiais biológicos. Cultiva in
vivo e in vitro microrganismos, células e tecidos animais e vegetais. Realiza o preparo
de amostras dos tecidos animais e vegetais. Extrai, replica e quantifica biomoléculas.
Realiza a produção de imunobiológicos, vacinas, diluentes, kits de diagnóstico e
bioprocessos industriais. Colabora nas atividades de perícia criminal e investigação
genética. Desenvolve pesquisa de melhoramento genético. Opera a criação e manejo
de animais de experimentação. Controla a qualidade e a compra de matérias-primas,
insumos e produtos.
Área de Atuação: Empresas, indústrias, agroindústrias, instituições de pesquisa,
ensino e desenvolvimento em biociências e produtos biotecnológicos. Laboratórios de
controle de qualidade de biomoléculas, de bioprocessos, de biologia molecular, de
toxicologia, de biodiagnósticos e de análises clínicas. Bancos de materiais biológicos e
de genes. Empresas de consultorias, assistência técnica, comercialização de insumos
e equipamentos utilizados na área de biociências e biotecnologia. Indústrias
alimentícias, de cosméticos, bebidas e farmacêutica. Laboratório de agropecuária e
ambiental. Estações de monitoramento e tratamento biológicos da água. Escritórios de
patentes biotecnológicas. Empreendimento próprio.
Unidade(s) que oferta(m) o curso
Guajará-Mirim
Campus
Total de Vagas
35
35
Turno
Matutino
Vespertino
Duração
3 anos
Regime de matrícula
Anual

» Técnico em Comércio
Perfil Profissional: Aplica métodos de comercialização de bens e serviços. Efetua
controle quantitativo e qualitativo de produtos. Coordena a armazenagem no
estabelecimento comercial. Elabora planilha de custos. Verifica a demanda e
comunica previsões aos fornecedores. Operacionaliza planos de marketing e
comunicação, logística, recursos humanos e comercialização.
Área de Atuação: Instituições públicas, privadas e do terceiro setor. Comércio em
geral.

Unidade(s) que oferta(m) o curso
Jaru
Campus
Total de Vagas
40
Turno
Matutino
Duração
3 anos
Regime de matrícula
Anual
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» Técnico em Edificações
Perfil Profissional: Desenvolve e executa projetos de edificações. Planeja a
execução e a elaboração de orçamento de obras. Desenvolve projetos e pesquisas
tecnológicas na área de edificações. Coordena a execução de serviços de
manutenção de equipamentos e de instalações em edificações.
Área de Atuação: Empresas de construção civil. Escritórios de projetos e de
construção civil. Canteiros de obras. Laboratórios de pesquisa e desenvolvimento.
Profissional autônomo.

Unidade(s) que oferta(m) o curso
Porto Velho Calama
Vilhena
Campus
Total de Vagas
40
40
40
40
Turno
Matutino
Vespertino
Matutino
Vespertino
Duração
3 anos
Regime de matrícula
Anual

» Técnico em Eletromecânica
Perfil Profissional: Planeja, projeta, executa, inspeciona e instala máquinas e
equipamentos eletromecânicos. Realiza usinagem e soldagem de peças. Interpreta
esquemas de montagem e desenhos técnicos. Realiza montagem, manutenção e
entrega técnica de máquinas e equipamentos eletromecânicos. Realiza medições,
testes e calibrações de equipamentos eletromecânicos. Executa procedimentos de
controle de qualidade e gestão.
Área de Atuação: Indústrias com linhas de produção automatizadas, aeroespaciais,
automobilística, metalomecânica e plástico. Indústrias de transformação e extrativa em
geral. Empresas de manutenção e reparos. Empresas que atuam na instalação,
manutenção, comercialização e utilização de equipamentos e sistemas
eletromecânicos. Grupos de pesquisa que desenvolvam projetos na área de
eletromecânica. Laboratórios de controle de qualidade, calibração e manutenção.
Unidades que ofertam o curso
Vilhena
Campus
Total de Vagas
40
Turno
Matutino
Duração
3 anos
Regime de matrícula
Anual

40
Vespertino

» Técnico em Eletrotécnica
Perfil Profissional: Projeta, instala, opera e mantém elementos do sistema elétrico de
potência. Elabora e desenvolve projetos de instalações elétricas industriais, prediais e
residenciais e de infraestrutura para sistemas de telecomunicações em edificações.
Planeja e executa instalação e manutenção de equipamentos e instalações elétricas.
Aplica medidas para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes energéticas
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alternativas. Projeta e instala sistemas de acionamentos elétricos e sistemas de
automação industrial. Executa procedimentos de controle de qualidade e gestão.
Área de Atuação: Empresas de geração, transmissão e distribuição de energia
elétrica. Empresas que atuam na instalação, manutenção, comercialização e utilização
de equipamentos e sistemas elétricos. Grupos de pesquisa que desenvolvam projetos
na área de sistemas elétricos. Laboratórios de controle de qualidade, calibração e
manutenção. Indústrias de fabricação de máquinas, componentes e equipamentos
elétricos. Concessionárias e prestadores de serviços de telecomunicações. Indústrias
de transformação e extrativa em geral.
Unidades que ofertam o curso
Porto Velho Calama
Campus
Total de Vagas
40
40
Turno
Matutino
Vespertino
Duração
3 anos
Regime de matrícula
Anual

» Técnico em Florestas
Perfil Profissional: Planeja, organiza, dirige e controla atividades técnico-científicas
de preservação, implantação, conservação e utilização com manejo sustentável de
florestas e produtos de origem florestal. Supervisiona a execução de atividades
florestais, desde a construção de viveiros florestais e infraestrutura, produção de
mudas, colheita florestal com extração e beneficiamento da madeira até o manejo de
florestas nativas e comerciais. Executa o processo de produção, manejo sustentável e
industrialização dos recursos de origem florestal. Orienta prática florestal de menor
impacto ambiental. Inventaria florestas. Realiza a coleta, identificação e conservação
de sementes florestais. Seleciona e aplica métodos de manejo integrado de pragas,
doenças e plantas espontâneas. Administra unidades de conservação e de produção
florestal. Desenvolve projetos de preservação e conservação ambiental e florestal.
Fiscaliza e monitora fauna e flora silvestres. Elabora documentos técnicos pertinentes
à área. Utiliza máquinas e implementos específicos para a atividade florestal.
Área de Atuação: Indústrias de papel e celulose. Instituições de pesquisa, assistência
técnica e extensão rural. Parques e reservas naturais. Indústrias de silvicultura e
exploração florestal. Propriedades rurais.

Unidade(s) que oferta(m) o curso
Ji-Paraná
Campus
Total de Vagas
40
Turno
Matutino
Duração
3 anos
Regime de matrícula
Anual
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» Técnico em Informática
Perfil Profissional: Instala sistemas operacionais, aplicativos e periféricos para
desktop e servidores. Desenvolve e documenta aplicações para desktop com acesso a
web e a banco de dados. Realiza manutenção de computadores de uso geral. Instala
e configura redes de computadores locais de pequeno porte.
Área de Atuação: Prestação autônoma de serviço e manutenção de informática.
Empresas de assistência técnica. Centros públicos de acesso à internet.
Unidade(s) que oferta(m) o curso
Porto Velho Calama
Ji-Paraná

Vilhena
Campus
Total de
40
40
40
40
40
40
Vagas
Turno
Matutino Vespertino Matutino Vespertino Matutino Vespertino
Duração
3 anos
Regime de
Anual
matrícula

Unidade(s) que oferta(m) o curso
Cacoal
Guajará-Mirim
Campus
Total de Vagas
80
35
35
Turno
Integral
Matutino
Vespertino
Duração
3 anos
Regime de matrícula
Anual

» Técnico em Manutenção e Suporte em Informática
Perfil Profissional: Executa montagem, instalação e configuração de equipamentos
de informática. Instala e configura sistemas operacionais desktop e aplicativos. Realiza
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, fontes chaveadas
e periféricos. Instala dispositivos de acesso à rede e realiza testes de conectividade.
Realiza atendimento help-desk.
Área de Atuação: Prestação autônoma de serviço e manutenção de informática.
Empresa de assistência técnica.
Unidade(s) que oferta(m) o curso
Ariquemes
Campus
Total de Vagas
80
Turno
Integral
Duração
3 anos
Regime de matrícula
Anual
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–

Técnico em Química

Perfil Profissional: Opera, controla e monitora processos industriais e laboratoriais.
Avalia atividades. Controla a qualidade de matériasprimas, insumos e produtos.
Realiza amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas.
Desenvolve produtos e processos. Compra e estoca matérias-primas, insumos e
produtos.
Área de Atuação: Indústrias químicas. Laboratórios de controle de qualidade, de
certificação de produtos químicos, alimentícios e afins. Laboratórios de ensino, de
pesquisa e de desenvolvimento em indústrias ou empresas químicas. Empresas de
consultoria, assistência técnica, de comercialização de produtos químicos,
farmoquímicos e farmacêuticos. Estações de tratamento de águas e efluentes.
Unidade(s) que oferta(m) o curso
Ji-Paraná
Porto Velho Calama
Campus
Total de Vagas
40
40
40
40
Turno
Matutino Vespertino Matutino Vespertino
Duração
3 anos
Regime de matrícula
Anual

–

Técnico em Segurança do Trabalho

Perfil Profissional: Analisa os métodos e os processos laborais. Identifica fatores de
risco de acidentes do trabalho, de doenças profissionais e de trabalho e de presença
de agentes ambientais agressivos ao trabalhador. Realiza procedimentos de
orientação sobre medidas de eliminação e neutralização de riscos. Elabora
procedimentos de acordo com a natureza da empresa. Promove programas, eventos e
capacitações. Divulga normas e procedimentos de segurança e higiene ocupacional.
Indica, solicita e inspeciona equipamentos de proteção coletiva e individual contra
incêndio. Levanta e utiliza dados estatísticos de doenças e acidentes de trabalho para
ajustes das ações prevencionistas. Produz relatórios referentes à segurança e à saúde
do trabalhador.
Área de Atuação: Indústrias. Hospitais. Comércios. Construção civil. Portos e
aeroportos. Centrais de logística. Instituições de ensino. Fabricação e representação
de equipamentos de segurança. Empresas e consultorias para capacitações em
segurança do trabalho.

Unidade(s) que oferta(m) o curso
Jaru
Campus
Total de Vagas
40
Turno
Vespertino
Duração
3 anos
Regime de matrícula
Anual
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2.2.2 Cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio
–

Técnico em Administração

Perfil Profissional: Executa operações administrativas relativas a protocolos e
arquivos, confecção e expedição de documentos e controle de estoques. Aplica
conceitos e modelos de gestão em funções administrativas. Opera sistemas de
informações gerenciais de pessoal e de materiais.
Área de Atuação: Empresas e organizações públicas e privadas com atuação em
marketing, recursos humanos, logística, finanças e produção.
Unidade(s) que oferta(m) o curso
Porto Velho Zona Norte São Miguel do Guaporé
Campus
Total de Vagas
40
40
Turno
Noturno
Duração
3 semestres
Regime de matrícula
Semestral

–

Técnico em Agropecuária

Perfil Profissional: Maneja, de forma sustentável, a fertilidade do solo e os recursos
naturais. Planeja e executa projetos ligados a sistemas de irrigação e uso da água.
Seleciona, produz e aplica insumos (sementes, fertilizantes, defensivos, pastagens,
concentrados, sal mineral, medicamentos e vacinas). Desenvolve estratégias para
reserva de alimentação animal e água. Realiza atividades de produção de sementes e
mudas, transplantio e plantio. Realiza colheita e pós-colheita. Realiza trabalhos na
área agroindustrial. Opera máquinas e equipamentos. Maneja animais por categoria e
finalidade (criação, reprodução, alimentação e sanidade). Comercializa animais.
Desenvolve atividade de gestão rural. Observa a legislação para produção e
comercialização de produtos agropecuários, a legislação ambiental e os
procedimentos de segurança no trabalho. Projeta instalações rurais. Realiza manejo
integrado de pragas, doenças e plantas espontâneas. Realiza medição, demarcação e
levantamentos topográficos rurais. Planeja e efetua atividades de tratos culturais.
Área de Atuação: Propriedades rurais. Empresas comerciais agropecuárias.
Estabelecimentos agroindustriais. Empresas de assistência técnica, extensão rural e
pesquisa. Parques e reservas naturais. Cooperativas e associações rurais.
Unidade(s) que oferta(m) o curso
Cacoal
Campus
Total de Vagas
40
Turno
Noturno
Duração
3 semestres
Regime de matrícula
Semestral
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–

Técnico em Edificações

Perfil Profissional: Desenvolve e executa projetos de edificações. Planeja a
execução e a elaboração de orçamento de obras. Desenvolve projetos e pesquisas
tecnológicas na área de edificações. Coordena a execução de serviços de
manutenção de equipamentos e de instalações em edificações.
Área de Atuação: Empresas de construção civil. Escritórios de projetos e de
construção civil. Canteiros de obras. Laboratórios de pesquisa e desenvolvimento.
Profissional autônomo.
Unidade(s) que oferta(m) o curso
Porto Velho Calama
Campus
Total de Vagas
40
Turno
Noturno
Duração
3 semestres
Regime de matrícula
Semestral

–

Técnico em Eletrotécnica

Perfil Profissional: Projeta, instala, opera e mantém elementos do sistema elétrico de
potência. Elabora e desenvolve projetos de instalações elétricas industriais, prediais e
residenciais e de infraestrutura para sistemas de telecomunicações em edificações.
Planeja e executa instalação e manutenção de equipamentos e instalações elétricas.
Aplica medidas para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes energéticas
alternativas. Projeta e instala sistemas de acionamentos elétricos e sistemas de
automação industrial. Executa procedimentos de controle de qualidade e gestão.
Área de Atuação: Empresas de geração, transmissão e distribuição de energia
elétrica. Empresas que atuam na instalação, manutenção, comercialização e utilização
de equipamentos e sistemas elétricos. Grupos de pesquisa que desenvolvam projetos
na área de sistemas elétricos. Laboratórios de controle de qualidade, calibração e
manutenção. Indústrias de fabricação de máquinas, componentes e equipamentos
elétricos. Concessionárias e prestadores de serviços de telecomunicações. Indústrias
de transformação e extrativa em geral.
Unidade(s) que oferta(m) o curso
Porto Velho Calama
Campus
Total de Vagas
40
Turno
Noturno
Duração
3 semestres
Regime de matrícula
Semestral
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–

Técnico em Manutenção e Suporte em Informática

Perfil Profissional: Executa montagem, instalação e configuração de equipamentos
de informática. Instala e configura sistemas operacionais desktop e aplicativos. Realiza
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, fontes chaveadas
e periféricos. Instala dispositivos de acesso à rede e realiza testes de conectividade.
Realiza atendimento help-desk.
Área de Atuação: Prestação autônoma de serviço e manutenção de informática.
Empresa de assistência técnica.
Unidade(s) que oferta(m) o curso
Porto Velho Calama
Campus
Total de Vagas
40
Turno
Noturno
Duração
3 semestres
Regime de matrícula
Semestral

–

Técnico em Enfermagem

Perfil Profissional: Profissional integrante da equipe de saúde, sob a supervisão do
Enfermeiro, identifica e avalia as condições de saúde individual e coletiva, intervindo
no processo saúde-doença com medidas de promoção da saúde, prevenção de
agravos e/ou doenças, proteção e recuperação e reabilitação da saúde; com
competências e habilidades para realizar o cuidado integral ao indivíduo, família e à
coletividade.
Área de Atuação: Atuará em todos os níveis de atenção à saúde em hospitais,
clínicas, laboratórios, escolas, tanto no setor público como no privado, considerando
os diversos cenários da prática.
Unidade(s) que oferta(m) o curso
Guajará-Mirim
Campus
Total de Vagas
40
Turno
Noturno
Duração
3 semestres
Regime de matrícula
Semestral
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3.

O PROCESSO DE SELEÇÃO

FORMAS DE INGRESSO

3.1

O Processo Seletivo 2020/1 para Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio,
regido pelo Edital nº 59, de 8 de outubro de 2019, será realizado em uma única etapa,
que consistirá na classificação do candidato pelo seu desempenho (notas/conceitos)
nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia, do
6º ao 8º Ano do Ensino Fundamental.
O Processo Seletivo 2020/1 para Cursos Subsequentes ao Ensino Médio, regido
pelo Edital nº 60, de 9 de outubro de 2019, será realizado em uma única etapa, que
consistirá na classificação do candidato pelo seu desempenho (notas/conceitos) nas
disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Química, Física, Biologia, História e
Geografia, do 1º ao 3º Ano do Ensino Médio.

3.2

DA DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS E AS AÇÕES AFIRMATIVAS

A distribuição das vagas nas Instituições de Ensino Públicas Federais segue o
disposto na legislação vigente, reservando vagas a estudantes que tenham cursado a
etapa anterior de formação educacional exclusicamente em escolas da Rede Pública,
considerando também os aspectos de renda, grupo étnico e pessoa com deficiência,
conforme especificação no Edital que rege este certame e seus anexos.
Portanto, de acordo com a legislação nacional e a Resolução nº
24/2019/CONSUP/IFRO1, estão reservadas o mínimo de 50% (cinquenta por cento)
das vagas de cada curso, forma de oferta e turno, para estudantes que:
–

tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas no
Brasil, para candidatos aos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio.

–

tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas no Brasil,
para candidatos aos Cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio.

Nessa reserva de vagas para as Ações Afirmativas incidirá percentual para candidatos
egressos da escola pública autodeclarados pretos, pardos, indígenas (PPI) e pessoas
com deficiência (PcD), equivalente à proporção desses grupos na população do
Estado de Rondônia, segundo último censo do IBGE2.

1

IFRO – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. Resolução nº
24/2019/CONSUP/IFRO. Disponível em:
<http://ifro.edu.br/consup/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=1211&Itemid=11>,
Acesso em: 22/10/2019.
2

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Censo 2010. Disponível em:
<https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/caracteristicas_da_populacao/caracteristi
cas_da_populacao_tab_uf_zip_xls.shtm>. Acesso em: 22/10/2019.
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Na inscrição do Processo Seletivo 2020/1, o candidato optará por uma das seguintes
modalidades de vaga:
–

Ampla Concorrência: Vagas reservadas aos candidatos que não se enquadram
no sistema de Ações Afirmativas/Cotas Sociais, ou que não deseja participar do
processo seletivo por meio delas;

–

PCD: Vagas reservadas a pessoas com deficiência que não tenham cursado
integralmente o Ensino Fundamental e Médio, de acordo com o nível e modalidade
de ensino, em escolas públicas, que não se enquadrem nos critérios de renda, e
que não se autodeclararem pretos, pardos e indígenas;

–

RI-PPI-PcD: Vagas reservadas aos candidatos que tenham cursado integralmente
o Ensino Fundamental e Médio, de acordo com o nível e modalidade de ensino, em
escolas públicas, com renda famíliar bruta de até 1,5 salário-mínimo per capita (RI),
que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas (PPI) e que sejam pessoas com
deficiência (PcD);

–

RI-PPI: Vagas reservadas aos candidatos que tenham cursado integralmente o
Ensino Fundamental e Médio, de acordo com o nível e modalidade de ensino, em
escolas públicas, com renda famíliar bruta de até 1,5 salário-mínimo per capita (RI),
que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas (PPI) e que não sejam pessoas
com deficiência;

–

RI-PcD: Vagas reservadas aos candidatos que tenham cursado integralmente o
Ensino Fundamental e Médio, de acordo com o nível e modalidade de ensino, em
escolas públicas, com renda famíliar bruta de até 1,5 salário-mínimo per capita (RI),
que não se autodeclararem pretos, pardos e indígenas e que sejam pessoas com
deficiência (PcD);

–

RI-IE: Vagas reservadas aos candidatos que tenham cursado integralmente o
Ensino Fundamental e Médio, de acordo com o nível e modalidade de ensino, em
escolas públicas, com renda famíliar bruta de até 1,5 salário-mínimo per capita (RI),
que não se autodeclararem pretos, pardos e indígenas (IE) e que não sejam
pessoas com deficiência;

–

RS-PPI.PcD: Vagas reservadas aos candidatos que tenham cursado integralmente
o Ensino Fundamental e Médio, de acordo com o nível e modalidade de ensino, em
escolas públicas, com renda famíliar bruta superior a 1,5 salário-mínimo per capita
(RS), que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas (PPI) e que sejam pessoas
com deficiência (PcD);

–

RS-PPI: Vagas reservadas aos candidatos que tenham cursado integralmente o
Ensino Fundamental e Médio, de acordo com o nível e modalidade de ensino, em
escolas públicas, com renda famíliar bruta superior a 1,5 salário-mínimo per capita
(RS), que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas (PPI) e que não sejam
pessoas com deficiência;

–

RS-PcD: Vagas reservadas aos candidatos que tenham cursado integralmente o
Ensino Fundamental e Médio, de acordo com o nível e modalidade de ensino, em
escolas públicas, com renda famíliar bruta superior a 1,5 salário-mínimo per capita
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(RS), que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas e que sejam pessoas
com deficiência (PcD);
–

RS-IE: Vagas reservadas aos candidatos que tenham cursado integralmente o
Ensino Fundamental e Médio, de acordo com o nível e modalidade de ensino, em
escolas públicas, com renda famíliar bruta superior a 1,5 salário-mínimo per capita
(RS), que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas (IE) e que não sejam
pessoas com deficiência.

3.3

AS INSCRIÇÕES

3.3.1 Informações Gerais

A inscrição no Processo Seletivo 2020/1 será feita exclusivamente pela internet, no
site < https://selecao.ifro.edu.br>.
As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, a partir do dia 11 de
outubro até 17 de novembro de 2019.
As inscrições encerram-se precisamente às 23h59min do dia 17 de novembro de
2019, observando o horário oficial de Rondônia.
Os documentos mínimos necessários para inscrição são:
− CPF do candidato;
− RG ou outro documento de identificação;
− Comprovante de endereço;
− Boletim de notas ou documento equivalente que contenha as notas dos
períodos letivos indicados na seção 3.1 deste Manual.
Para candidatos estrangeiros será aceito para inscrição o Registro Nacional de
Estrangeiro – RNE ou a Carta Transfronteiriça (“Transfronteiriça”).
O candidato deverá utilizar o seu próprio número de Cadastro de Pessoa Física (CPF)
e o número do seu documento de identidade.
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Verifique
em:
<http://receita.economia.gov.br/interface/lista-deservicos/cadastros/cpf/inscrever-no-cpf > como obter seu CPF.
A utilização do CPF na inscrição garantirá o acesso do candidato, e apenas dele, com
a data de nascimento, aos seus dados de inscrição.

ATENÇÃO!
Nos termos do Decreto nº 8.727/2016 é possível utilizar o nome social em todo
o certame, que é a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se
identifica e é socialmente reconhecida.

3.3.2 Instruções Procedimentais

Escolheu campus, curso e turno?
Hora de fazer a inscrição que é gratuita.
Vamos ao passo a passo:
1º Acesse a página <http://selecao.ifro.edu.br/>.
2º Leia o Edital que está disponível na seção “Editais e Documentos
Relacionados”. Nesta seção ficam disponíveis também retificações,
comunicados, simulador de renda e demais anexos citados no edital.
3º Clique em “INSCREVA-SE”.
Você
será
redirecionado
<http://selecao.ifro.edu.br/>.

para

o

site

de

inscrição

4º Clique no Edital correspondente a forma de oferta escolhida
a) Edital nº 59, de 8 de outubro de 2019, para candidatos a Cursos Técnicos
Integrados ao Ensino Médio
b) Edital nº 60, de 9 de outubro de 2019, para candidatos a Cursos Técnicos
Integrados ao Ensino Médio
5º Selecione a Unidade Acadêmica/Campus em que pretende estudar, o tipo de
Curso/Forma de Oferta, a modalidade e o turno.
6º Escolhe o Curso de interesse e clique em “Inscreva-se”
7º Digite seu CPF, clique em “ Não sou robô” e depois em “Consultar”, para
continuar o processo de inscrição.
8º Preencha o formulário de inscrição
a. 1º passo – Informe seus Dados pessoais
b. 2º passo – Questionário socioeconômico
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c. 3º passo – Histórico Escolar e Ações Afirmativas
d. 4º passo – Confirmação da Inscrição

9º Confira seus dados e só confirme se todas as informações estiverem
corretas.

ATENÇÃO!
Se os dados que aparecerem na tela estiverem corretos, clique em “Enviar”.
Se alguma informação estiver errada, clique em “Voltar” e retorne ao formulário.
Se os dados estiverem corretos, confirme sua inscrição clicando na caixa com a
frase “Declaro que li integralmente o edital, bem como o mariaManual do
Candidato do Processo Seletivo em questão. Declaro também que estou de
acordo com todas as condições estabelecidas, não podendo alegar
desconhecimento, em qualquer momento, das informações prestadas.” e
conclua sua inscrição.

Ao concluir sua inscrição, o sistema gerará o seu número de inscrição.

3.3.3 O questionário socioeconômico

As informações solicitadas no Questionário Socioeconômico serão tratadas de modo
confidencial, servindo as respostas para fins estatísticos, na elaboração de um perfil
socioeconômico e cultural dos candidatos para planejamento de estratégias de apoio
com vistas à sua permanência e êxito no curso.
As perguntas se referem à formação escolar e a aspectos socioeconômicos do núcleo
famíliar do candidato, entendida como o conjunto de pessoas que moram na mesma
casa.
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Responda todas as questões de modo a retradar, da melhor forma, sua condição
socioeconômica. Se em alguma pergunta você ficar em dúvida entre duas alternativas,
deve assinalar aquela que lhe parecer mais adequada.

3.3.4 Necessidade de Retificação da Inscrição

O sistema de inscrição do Processo Seletivo do IFRO permite corrigir dados que
tenham erros de digitação de alguns dados pessoais e lançamento de notas.
O período de correção das informações é igual ao período de inscrições, ou seja, de
11/10/2019 até 17/11/2019.

ATENÇÃO!
NÃO é possível corrigir:
- o número do CPF do candidato;
- o curso escolhido;
- o turno escolhido;
- o campus escolhido;
- a modalidade de vaga escolhida.
Caso haja inconsistência nesses dados, será necessário fazer nova
inscrição.
O
sistema
considerará
somente
a
última
inscrição
independentemente do curso, campus ou modalidade escolhida.

21

feita,

4.

CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO

4.1

DA CLASSIFICAÇÃO

A classificação final do candidato no curso levará em conta a Média Geral obtida.
As notas lançadas pelo candidato no sistema serão convertidas para uma escala de
100 pontos, com duas casas decimais. Após isso, o sistema calcula a média
aritmética.
O resultado será a Média Geral, com a qual o candidato concorrerá no certame.
Veja os exemplos.

Exemplo 1: Se a nota no seu boletim escolar está em escala de 0 a 100 pontos não
haverá conversão. Será feita uma média aritmética das notas inseridas.
Se candidato a Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio:
Disciplinas

Nota no boletim

Língua Portuguesa
Matemática
Ciências
História
Geografia
Soma
Média Aritimética

65
70
85
80
90
390
390÷5 = 78

Se candidato a Curso Técnico Subsequente ao Ensino Médio:
Disciplinas
Língua Portuguesa
Matemática
Química
Física
Biologia
História
Geografia
Soma
Média Aritimética

Nota no boletim
65
70
85
65
70
80
90
525
525÷7 = 75
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Exemplo 2: Se a nota do seu boletim escolar está em escala de 0 a 10.
Se candidato a Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio:
Disciplinas
Língua Portuguesa
Matemática
Ciências
História
Geografia
Soma
Média Aritimética

Nota no boletim

Notas convertidas na base 100

6,8
7,2
6,5
6,9
7,1
-

6,8x10 = 68
7,2x10 = 72
6,5x10 = 65
6,9x10 = 69
7,1x10 = 71
345
345÷5 = 69

Se candidato a Curso Técnico Subsequente ao Ensino Médio:
Disciplinas

Notas convertidas na base
100
6,8x10 = 68
7,2x10 = 72
6,5x10 = 65
6,8x10 = 68
7,4x10 = 74
6,9x10 = 69
7,1x10 = 71
487
487÷7 = 69,57

Nota no boletim

Língua Portuguesa
Matemática
Química
Física
Biologia
História
Geografia
Soma
Média Aritimética

6,8
7,2
6,5
6,8
7,4
6,9
7,1
-

Exemplo 3: Se a nota do seu boletim escolar está em escala de 0 a 180, como
nas conclusões de curso por meio do ENCCEJA.
Se candidato a Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio:
Áreas de Conhecimento do
ENCCEJA
Língua Portuguesa, Língua
Estrangeira Moderna, Artes,
Educação Física e Redação
Matemática
Ciências Naturais

Disciplinas
correspondentes

Nota no
boletim

Notas convertidas na
base 100

Língua Portuguesa

120

120x100 = 12000÷180 =
66,6

Matemática

130

Ciências

140

História

130

Geografia

130

-

-

História e Geografia
Soma
Média Aritimética
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130x100 = 13000÷180 =
72,2
140x100 = 14000÷180 =
77,7
130x100 = 13000÷180 =
72,2
130x100 = 13000÷180 =
72,2
360,9
360,9÷5 = 72,18

Se candidato a Curso Técnico Subsequente ao Ensino Médio:
Áreas de Conhecimento do
ENCCEJA
Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias e Redação
Matemática e suas Tecnologias

Ciências da Natureza e suas
Tecnologias

Ciências Humanas e suas
Tecnologias

Disciplinas
correspondentes
Língua Portuguesa

Nota no
boletim
120

Matemática

130

Química

140

Física

140

Biologia

140

História

130

Geografia

130

Soma
Média Aritimética

-

-

Notas convertidas na
base 100
120x100 = 12000÷180 =
66,6
130x100 = 13000÷180 =
72,2
140x100 = 14000÷180 =
77,7
140x100 = 14000÷180 =
77,7
140x100 = 14000÷180 =
77,7
130x100 = 13000÷180 =
72,2
130x100 = 13000÷180 =
72,2
516,3
516,3÷7 = 73,75

Exemplo 4: Se a nota do seu boletim escolar está em escala de 0 a 1000, como nas
conclusões de curso através do ENEM.
Exclusivamente para candidatos aos Cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio
Áreas de Conhecimento do
ENEM
Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias
Matemática e suas
Tecnologias
Ciências da Natureza e suas
Tecnologias
Ciências Humanas e suas
Tecnologias
Total
Média Aritimética

Disciplinas
correspondentes

Nota no
boletim

Notas convertidas na
base 100

Língua Portuguesa

870

870÷10 = 87

Matemática

740

740÷10 = 74

Química
Física
Biologia
História
Geografia
-

550
550
550
782
782
-

550÷10 = 55
550÷10 = 55
550÷10 = 55
782÷10 = 78,2
782÷10 = 78,2
482,4
482,4÷7 = 68,91

Todo candidato inscrito à Reserva de Vagas para as Ações Afirmativas (PcD, RI-PPIPcD, RI-PPI, RI-PcD, RI-IE, RS-PPI-PcD, RS-PPI, RS-PcD, RS-IE) também estará
concorrendo por Ampla Concorrência.
Isso significa que todos os candidatos inscritos concorrem com suas médias
primeiramente na Ampla Concorrência.
Se um candidato concorrente pelas Ações Afirmativas ficar bem colocado dentro da
Ampla Concorrência, essa será a vaga que ele ocupará.
Somente os candidatos classificados dentro do número de vagas ofertado para o
curso escolhido serão convocados para a realização de matrícula em 1ª chamada.
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Os demais classificados serão chamados para Reunião de Manifestação Pública de
Interesse, podendo compor a lista de espera e poderão ser convocados para ocupar
as vagas de possíveis desistências, respeitando-se as regras previstas no Edital.

ATENÇÃO!
Os candidatos aos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio
cujos Históricos Escolares contiverem Conceitos devem ler
atentamente o item 7.6 do Edital nº 59, de 8 de outubro de 2019.

Os candidatos aos Cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio
cujos Históricos Escolares contiverem Conceitos devem ler
atentamente o item 7.6 do Edital nº 60, de 9 de outubro de 2019.

4.2

DOS RESULTADOS

O resultado preliminar é resultante da classificação dos candidatos em ordem
decrescente considerando a média geral obtida por cada candidato, por
curso/turno/modalidade de concorrência.
Os resultados preliminares dos dois certamente serão divulgados no dia 27 de
Novembro de 2019 após às 18h (horário oficial de Rondônia), no site do IFRO:
<http://selecao.ifro.edu.br/>.
Cabê recurso contra o resultado preliminar, bastanto, para tal, seguir as orientações
constantes no item 4.3.
O resultado final é publicado após a análise dos recursos impetrados por candidatos.
Os resultao final de cada certame, uma vez homologado pelo Reitor do IFRO, será
divulgado no dia 09 de Dezembro de 2019, após às 18h (horário oficial de Rondônia),
no site do IFRO: <http://selecao.ifro.edu.br/>.
Não caberá recurso contra o resultado final.

4.3

RECURSOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR

Os candidatos ao Processo Seletivo para Ingresso de Estudantes podem se posicionar
contra o resultado preliminar, apresentando interposição de recursos enviados para o
e-mail <processo.seletivo@ifro.edu.br>, no período de 28 a 29/11/2019, contendo a
identificação do assunto e informações a seguir:
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Assunto do e-mail: “PS 2020/1 – RECURSO/RESULTADO PRELIMINAR”.
No corpo do texto do e-mail deverá ser escrito:
I – Nome completo (sem abreviações e/ou apelidos)
II – CPF
III – Data de nascimento
IV – Número de Inscrição
V – Campus e curso para o qual se inscreveu
VI – Situação da inscrição
VII – Justificativa
VIII – Documentos comprobatórios anexados no e-mail

As informações devem ficar disponilizadas conforme exemplo a seguir:
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5.

AS MATRÍCULAS

5.1

AS CHAMADAS/CONVOCAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA

Estao agendadas 2 (duas) Convocações para ambos os certames:
a) Convocaçao em 1° Chamada que será publicada após as 18h do dia 9 de
dezembro de 2019 - o condidato convocado deverá comparecer no campus
para que o qual se inscreveu, nas datas e horários e munido de toda
documentação necessária, para efetivação da matricula.
b) Convocaçao em 2° Chamada que será publicada após as 18h do dia 17 de
janeiro de 2020 - o candidato convocado deverá comparecer no Campus para
a qual se inscreveu nas datas e horários indicados, para participar de reunião
de manifestaçao de interesse nas vagas remanescentes e posterior efetivaçao
da matricula.
As matrículas para os convocados em 1ª chamada acontecerão no período de 7 a 10
de janeiro de 2020, nos locais e horários constantes no Anexo VI que rege o certame
e também constantes na seção 7 deste Manual.
As datas e horários das reuniões para manifestação de interesse nas vagas
remanescentes bem como das datas e horárias das matrículas para os convocados
em 2ª chamada, ocorrerão nas datas e horários especificados no Anexo II do Edital
que rege o certame.
Os candidatos convocados nas chamadas menores de 18 (dezoito) anos, não
emancipados, deverão comparecer nas datas e hocais indicados acompanhados de
seus responsáveis.
Se você não for convocado na 1ª Chamada, continue acompanhando, porque há a
reuinão de manifestação de interesse (2ª chamada), também podendo ser convocado
em caso de desistência ou não preenchimento de vagas.

ATENÇÃO!
1

Os candidatos convocados em 2ª Chamada, para a reunião de manifestação de
interesse nas vagas remanescentes, deverão comparecer, com antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos do horário de início da reunião.

2

Não será permitida a entrada de candidatos e/ou seu responsável legalmente
investido no recinto após o início da reunião.

3

Caso você seja convocado em 1ª ou 2ª chamadas e não comparecer ao Campus
para o qual se inscreceu, nas datas estabelecidas, ficará definitivamente
eliminado do Processo Seletivo.

Se numa dada chamada se esgotarem os candidatos classificados para o
preenchimento das vagas reservadas em uma determinada modalidade de
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concorrência, as vagas remanescentes serão ofertadas em outras modalidades
conforme os critérios especificados no item 5 do Edital que rege o certame.

ATENÇÃO!
Para
acompanhar
as
http://selecao.ifro.edu.br/

5.1.1

publicações,

acesse

site

do

IFRO

Documentos para a Matrícula

No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar toda a documentação solicitada
nos itens 11.14 e 11.15 do Edital que rege o certame e seus Anexos, atentando-se
para a sua modalidade de concorrência (ampla concorrência, PCD ou Cotas Sociais).
Caso não seja possível a presença do candidato, este poderá ser representado por
meio uma procuração específica para sua matrícula, conforme orientações constantes
nos itens 11.5 e 11.6 e Anexos do Edital que rege o certame.

ATENÇÃO!
O candidato que concorreu a uma vaga reservada às Ações Afirmativas deverá
apresentar documentação específica comprobatória da condição e a sua não
apresentação poderá acarretar na alteração de sua classificação ou
eliminatação do certame.

Complementarmente às regras estabelecidas no edital que rege o certame,
destacamos que não será considerado no cálculo da renda familiar dos candidatos às
vagas reservadas às ações afirmativas, o abaixo discriminado:
1 – Os valores percebidos a título de:
a) Auxílios para alimentação e transporte;
b) Diárias e reembolsos de despesas;
c) Adiantamentos e antecipações;
d) Estornos e compensações referentes a períodos anteriores;
e) Indenizações decorrentes de contratos de seguros;
f) Indenizações por danos materiais e morais por força de decisão judicial.
2 – Os rendimentos percebidos no âmbito dos seguintes programas:
a) Programa de Erradicação do Trabalho Infantil;
b) Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano;
c) Programa Bolsa Família e os programas remanescentes nele unificados;
d) Programa Nacional de Inclusão do Jovem – Pró-Jovem;
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e) Auxílio Emergencial Financeiro e outros programas de transferência de
renda destinados à população atingida por desastres, residente em
Municípios em estado de calamidade pública ou situação de emergência;
f) Demais programas de transferência condicionada de renda implementados
por Estados, Distrito Federal ou Municípios.

Atenção!
O candidato que, sendo convocado em uma das chamadas, não comparecer ao
campus para o qual se inscreveru paraa efetivação da matrícula.
O candidato a uma vaga reservada às ações afirmativas que não comprovar sua
condição de Egresso de Escola Pública, de baixa de Renda, de Cor e Etnia de
Pessoa com Deficiência,conforme as regras de cada modalidade
o candidato que utilizar o CPF e data de nascimento de terceiros para inscrição
O candidato que estiver reprovado ou com pendências em quaisquer das
disciplinas do Ensino Fundamental (para candidato a uma vaga em curso técnico
integrado) ou do Ensino Médio (para candidato a uma vaga em curso técnico
subsequente)
O candidato que cometer falsidade ideológica com prova documental, conforme
previsto no Art. 299 do Código Penal
O candidato que utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter
aprovação própria ou de terceiros
O candidato que burlar ou tentar burlar quaisquer normas definidas no Edital queou
rege o certame e/ outros instrumentos normativos relativos ao Processo Seletivo
O candidato que perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos relativos ao
processo seletivo.
O candidato que dispensar tratamento inadequado, incorreto, descortês,
comportamento indevido e/ou desrespeito verbal e agressão física a qualquer
servidor do Instituto Federal de Rondônia – IFRO.
]
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Atenção!
A constatação de diferença do tipo de documento para comprovação da
escolaridade informado no ato da inscrição e apresentado no momento
da matrícula, desde que não haja alteração na média e
consequentemente na classificação geral.
A constatação de diferenças entre as notas/conceitos do Histórico
Escolar, ou documento equivalente, e as informadas no ato da
matrícula - o candidato será reclassificado e poderá ser convocado nas
próximas chamadas, se houver.

IMPORTANTE!
1 É responsabilidade exclusiva do candidato e/ou ser responsável
informar-se sobre calendário, inscrições e listas de convocados para
matrícula, horários, bem como sobre todas as etapas e procedimentos
para matrícula.
2 Todos os horários estabelecidos para o certame referem-se à hora
oficial de Rondônia.
3 Em caso de dúvida, o candidato deverá entrar em contato com a
Comissão Permanente de Exames (COPEX) ou a Coordenação de
Registros Acadêmicos (CRA) do campus responsável pelo curso para
o qual foi convocado.
4 Para obter informações sobre o processo seletivo
Página do Processo Seletivo: <selecao.ifro.edu.br>
Portal do IFRO: <ifro.edu.br>
Redes Sociais:
Facebook: https://www.facebook.com/ifrondonia
Instagram: ifro_oficial
Twitter: @ifrondonia
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6.

CRONOGRAMAS

CRONOGRAMA DE EVENTOS CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS
AO ENSINO MÉDIO
EVENTO
DATA
Publicação do Edital do Processo Seletivo Unificado 2019/1

11/10/2019

PERÍODO DE INSCRIÇÃO (Exclusivamente pela internet)

11/10 a 17/11/2019

Correção de dados cadastrais e confirmação da inscrição

11/10 a 17/11/2019

Classificação e publicação do Resultado Preliminar

27/11/2019

Período para interposição de recursos contra o Resultado
Preliminar

28 e 29/11/2019

Divulgação do resultado dos recursos impetrados

09/12/2019 (Após as 18h)

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

09/12/2019 (Após as 18h)

Divulgação da convocação em 1ª Chamada

9/12/2019 (Após às 18h)

MATRÍCULA DOS APROVADOS – 1ª CHAMADA

7 a 10/01/2020*

Convocação para manifestação de interesse nas vagas
remanescentes (2ª Chamada)

17/01/2020 (Após as 18h)

Reuniões para manifestação de interesse nas vagas
remanescentes (2ª Chamada) 1
Matrículas da 2ª Chamada

Conforme Anexo II do
Edital nº 59, de 8/10/2019

* Horário e local de atendimento conforme Anexo VI do Edital nº 59, de 8/10/2019
1

Os candidatos convocados para a reunião de manifestação de interesse nas vagas
remanescentes (2ª Chamada), deverão comparecer, com antecedência mínima de, pelo menos, 30
(trinta) minutos do horário de início da reunião. Não será permitida a entrada de candidatos e/ou
seu responsável legalmente investido no recinto após o início da reunião.
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CRONOGRAMA DE EVENTOS DOS CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES AO
ENSINO MÉDIO
EVENTO
DATA
Publicação do Edital do Processo Seletivo Unificado 2019/1

11/10/2019

PERÍODO DE INSCRIÇÃO (Exclusivamente pela internet)

11/10 a 17/11/2019

Correção de dados cadastrais e confirmação da inscrição

11/10 a 17/11/2019

Classificação e publicação do Resultado Preliminar

27/11/2019

Período para interposição de recursos contra o Resultado Preliminar

28 e 29/11/2019

Divulgação do resultado dos recursos impetrados

09/12/2019 (Após as 18h)

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

09/12/2019 (Após as 18h)

Divulgação da convocação em 1ª Chamada

9/12/2019 (Após às 18h)

MATRÍCULA DOS APROVADOS – 1ª CHAMADA

7 a 10/01/2020*

Convocação para manifestação de interesse nas vagas
remanescentes (2ª Chamada)

17/01/2020 (Após as 18h)

Reuniões para manifestação de interesse nas vagas remanescentes
1
(2ª Chamada)
Matrículas da 2ª Chamada

Conforme Anexo II do Edital
nº 60, de 9/10/2019

* Horário e local de atendimento conforme Anexo VI do Edital nº 60, de 9/10/2019
1

Os candidatos convocados para a reunião de manifestação de interesse nas vagas remanescentes (2ª
Chamada), deverão comparecer, com antecedência mínima de, pelo menos, 30 (trinta) minutos do
horário de início da reunião. Não será permitida a entrada de candidatos e/ou seu responsável
legalmente investido no recinto após o início da reunião.
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7.

CONTATOS E ENDEREÇOS

UNIDADE

ENDEREÇO

COMISSÃO
PERMANENTE DE
EXAMES (COPEX)
– REITORIA

Av. Tiradentes, nº 3009 – Industrial. Porto Velho – RO.
CEP 76821-001.
Telefone: (69) 2182-9616
E-mail: <processo.seletivo@ifro.edu.br>
Rodovia RO-257, Km 13, sentido Machadinho do Oeste – Zona
Rural. Ariquemes – RO. CEP: 76.878-899.
Telefone: (69) 2103-0100 / 2103-0106
E-mail: <campusariquemes@ifro.edu.br>
BR 364, Km 228, Lote 02 – Zona Rural. Cacoal – RO.
CEP: 76.960-000.
Telefone: (69) 3443-2445
E-mail: : <campuscacoal@ifro.edu.br>
BR. 435 – Km 63 – Zona Rural – Cx. Postal 51. Colorado do
Oeste – RO. CEP: 76.993-000.
Telefone: (69) 3341-7604/ (69) 3341-7601
E-mail: : <campuscolocado@ifro.edu.br>
Av. XV de Novembro, s/nº – Planalto. GuajaráMirim – RO.
CEP 76.850-000. Telefone: (69) 9.9985-4314
E-mail: <campusguajara@ifro.edu.br>
Av. Vereador Otaviano Pereira Neto, nº 874, Setor 2, (no final da
Rua Tapajós, local do antigo Parque de Exposições – Expoaja).
Jaru – RO. CEP: 76890-000.
Telefone: (69) 9.9989-6257
E-mail: <campusjaru@ifro.edu.br>
Rua Rio Amazonas, nº 151 – Bairro Jardim dos Migrantes. JiParaná – RO. CEP: 76.900-730.
Telefone: (69) 2183-6907
E-mail: <campusjiparana@ifro.edu.br>
Av. Calama, nº 4985, Qd. 169 – Flodoaldo Pontes Pinto. Porto
Velho – RO. CEP: 76.820-441 Telefone: (69) 2182-8901 / 21828905 E-mail: <campusportovelhocalama@ifro.edu.br>
Av. Governador Jorge Teixeira, nº 3146 – Setor Industrial. Porto
Velho – RO. CEP: 76.821-002.
Telefone: (69) 2182-3800 / 2182-3805
E-mail: <campusportovelhozonanorte@ifro.edu.br>
Rodovia 174, Km 3, nº 4334 – Zona Urbana. Vilhena – RO. CEP:
76.980-000. Telefone: (69) 2101-0700 / 2101-0722 E-mail:
<campusvilhena@ifro.edu.br>

ARIQUEMES

CACOAL

COLORADO DO
OESTE

GUAJARÁ-MIRIM

JARU

JI-PARANÁ

PORTO VELHO
CALAMA
PORTO VELHO
ZONA NORTE

VILHENA

33

HORÁRIO
8h às 11h
14h às 17h

8h às 14h

8h às 14h

7h as 11h 13h
as 17h
8h às 11h 14h
às 17h

8h às 12h 14h
às 18h

8h às 11h 13h
às 17h
8h às 11h 14h
às 17h
8h às 11h30
14h às 17h30
7h30 às 11h
13h30 às 17h

