EDITAL N°31, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2018
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 025/2018 - PROCESSO SELETIVO EAD IFPR 2019
Reitor pro tempore do Ins tuto Federal do Paraná – IFPR no uso da competência que lhe confere a
Portaria/MEC nº 603 de 08 de julho de 2016, publicada no Diário Oﬁcial da União no dia 11 de julho de 2016, seção 2,
página 14, re ﬁca o edital 025/2018, que torna públicas as normas que regem o PROCESSO SELETIVO EAD IFPR 2019 para
ingresso nos Cursos Técnicos de Nível Médio, na forma de oferta subsequente, na modalidade a distância, ofertados para o
primeiro semestre do ano de 2019, considerando a polí ca de inclusão da Pró-Reitoria de Ensino do IFPR, para o ingresso
de estudantes nos cursos. As inscrições são inteiramente gratuitas e encontram-se abertas de 17 de outubro até às 23h59
de 30 de novembro de 2018.
As alterações em questão referem-se aos seguintes itens:
Onde se lê :
As inscrições são inteiramente gratuitas e encontram-se abertas de 17 de outubro até às 23h59 de 11 de
novembro de 2018.
Leia-se:
As inscrições são inteiramente gratuitas e encontram-se abertas de 17 de outubro até às 23h59 de 30 de
novembro de 2018.
Onde se lê :
4.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet no período compreendido das 8h (oito horas)
do dia 17 de Outubro de 2018 até às 23h59min do dia 11 de Novembro de 2018, na página virtual ead.ifpr.edu.br;
Leia-se:
4.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet no período compreendido das 8h (oito
horas) do dia 17 de Outubro de 2018 até às 23h59min do dia 30 de Novembro de 2018, na página virtual ead.ifpr.edu.br;
Onde se lê :
4.9.1 A relação dos inscritos será divulgada no dia 12 de Novembro de 2018, no site ead.ifpr.edu.br. Nesse
dia será divulgada a lista dos candidatos inscritos ordenados em ordem alfabé ca e numerados a par r do número 1 (um)
até o número total de inscritos por turma e polo;
Leia-se:
4.9.1 A relação dos inscritos será divulgada no dia 01 de Dezembro de 2018, no site ead.ifpr.edu.br. Nesse
dia será divulgada a lista dos candidatos inscritos ordenados em ordem alfabé ca e numerados a par r do número 1
(um) até o número total de inscritos por turma e polo;
Onde se lê :
4.10 Caso o candidato constate alguma divergência em relação à sua inscrição, deverá preencher e enviar o
formulário eletrônico (recurso) disponível no seguinte endereço eletrônico: ead.ifpr.edu.br com sua argumentação,
exclusivamente nos dias 13 e 14 de Novembro de 2018 até às 23h59;
Leia-se:
4.10 Caso o candidato constate alguma divergência em relação à sua inscrição, deverá preencher e enviar
o formulário eletrônico (recurso) disponível no seguinte endereço eletrônico: ead.ifpr.edu.br com sua argumentação,
exclusivamente nos dias 03 e 04 de Dezembro de 2018 até às 23h59;
Onde se lê :
4.11 A homologação das inscrições, após análise dos recursos, será divulgada no dia 15 de Novembro de
2018, no site ead.ifpr.edu.br;
Leia-se:

4.11 A homologação das inscrições, após análise dos recursos, será divulgada no dia 05 de Dezembro de
2018, no site ead.ifpr.edu.br;
Onde se lê :
CRONOGRAMA DO EDITAL DE ESTUDANTES
AÇÃO

DATAS

Publicação do edital

17/10/2018

Inscrições dos candidatos (concomitante à divulgação)

17/10/2018 a 11/11/2018

Publicação da Relação de inscritos

12/11/2018

Recurso das inscrições

do dia 13/11/2018 até às 23h59
de 14/11/2018

Publicação da homologação das inscrições

15/11/2018
19/11/2018 a 23/11/2018

Provas dos candidatos (conforme agendamento publicado)
Publicação do Resultado Provisório da Prova

30/11/2018

Período de recursos sobre as provas

03/12/2018 a 04/12/2018

Publicação do Resultado Deﬁni vo da Prova - Relação dos classiﬁcados
após Recurso

07/12/2018

Recolhimento da Documentação dos estudantes classiﬁcados nos polos

10/12/2018 a 13/12/2018

Envio da Documentação dos Estudantes - Polo encaminha para a DSEaD

14/12/2018

Chamada Complementar de Ausentes na Entrega da Documentação

14/12/2018

Recolhimento da Documentação dos estudantes classiﬁcados nos polos

17/12/2018 a 20/12/2018

Envio da Documentação dos Estudantes da Chamada complementarPolo encaminha para a DSEaD

21/12/2018

Início das Aulas

18/02/2019

2ª Chamada Complementar de Estudantes

25/02/2019

Leia-se:
CRONOGRAMA DO EDITAL DE ESTUDANTES
AÇÃO

DATAS

Publicação do edital

17/10/2018

Inscrições dos candidatos (concomitante à divulgação)

17/10/2018 a 30/11/2018

Publicação da Relação de inscritos

01/12/2018

Recurso das inscrições

do dia 03/12/2018 até às 23h59
de 04/12/2018

Publicação da homologação das inscrições

05/12/2018

Provas dos candidatos (conforme agendamento publicado)

10/12/2018 a 14/12/2018

Publicação do Resultado Provisório da Prova

17/12/2018

Período de recursos sobre as provas

18/12/2018 a 19/12/2018

Publicação do Resultado Deﬁni vo da Prova - Relação dos classiﬁcados
após Recurso

21/12/2018

Recolhimento da Documentação dos estudantes classiﬁcados nos
polos

07/01/2019 a 10/01/2019

Envio da Documentação dos Estudantes - Polo encaminha para a
DSEaD

11/01/2019

Chamada Complementar de Ausentes na Entrega da Documentação

11/01/2019

Recolhimento da Documentação dos estudantes classiﬁcados em
chamada complementar nos polos

14/01/2019 e 15/01/2019

Envio da Documentação dos Estudantes da Chamada complementarPolo encaminha para a DSEaD

16/01/2019

Início das Aulas

18/02/2019

2ª Chamada Complementar de Estudantes

25/02/2019

Onde se lê :
5.1 As provas do PROCESSO SELETIVO EAD IFPR 2019 serão feitas nos polos de apoio das prefeituras
parceiras e dos campi do IFPR ofertantes de vagas. A relação dos candidatos com a inscrição homologada será divulgada no
dia 16 de novembro de 2018, juntamente com a relação dos locais e horários de prova na página virtual ead.ifpr.edu.br;
Leia-se:
5.1 As provas do PROCESSO SELETIVO EAD IFPR 2019 serão feitas nos polos de apoio das prefeituras
parceiras e dos campi do IFPR ofertantes de vagas. A relação dos candidatos com a inscrição homologada será divulgada
no dia 05 de dezembro de 2018, juntamente com a relação dos locais e horários de prova na página
virtual ead.ifpr.edu.br;
Onde se lê :
5.1.2 A aplicação das provas será realizada nos municípios ofertantes das vagas, em uma única fase,
agendada, entre os dias 19 a 23 de novembro de 2018, no período noturno. As provas do processo sele vo serão feitas no
polo para o qual o estudante se inscreveu, com horário agendado e duração total de 90 minutos;
Leia-se:
5.1.2 A aplicação das provas será realizada nos municípios ofertantes das vagas, em uma única fase,
agendada, entre os dias 10 a 14 de dezembro de 2018, no período noturno. As provas do processo sele vo serão feitas
no polo para o qual o estudante se inscreveu, com horário agendado e duração total de 90 minutos;
Onde se lê :
6.3 O resultado provisório da classiﬁcação dos candidatos após a prova será divulgada no dia 30 de
Novembro de 2018, no site ead.ifpr.edu.br.
Leia-se:
6.3 O resultado provisório da classiﬁcação dos candidatos após a prova será divulgada no dia 17 de
dezembro de 2018, no site ead.ifpr.edu.br.
Onde se lê :
7.1 Após a divulgação do resultado da prova, os candidatos que iden ﬁcarem alguma inconsistência no
edital de resultado provisório, poderão preencher o formulário eletrônico de recurso disponível no seguinte endereço
eletrônico ead.ifpr.edu.br com sua argumentação, registrada em campo próprio, exclusivamente nos dias 03 e 04 de
Dezembro de 2018.
Leia-se:

7.1 Após a divulgação do resultado da prova, os candidatos que iden ﬁcarem alguma inconsistência no
edital de resultado provisório, poderão preencher o formulário eletrônico de recurso disponível no seguinte endereço
eletrônico ead.ifpr.edu.br com sua argumentação, registrada em campo próprio, exclusivamente nos dias 18 e 19 de
Dezembro de 2018.
Onde se lê :
8.1 A Homologação do Resultado das Provas será divulgada no dia 07 de Dezembro de 2018, no
site ead.ifpr.edu.br em edital especíﬁco, ao qual não caberá recurso.
Leia-se:
8.1 A Homologação do Resultado das Provas será divulgada no dia 21 de Dezembro de 2018, no
site ead.ifpr.edu.br em edital especíﬁco, ao qual não caberá recurso.
Onde se lê :
10.1 O Registro Acadêmico da Chamada Geral, será realizado na Diretoria de Educação a Distância, por
intermédio dos parceiros nos polos, que receberão os documentos, no período de 10 de dezembro a 13 de dezembro de
2018, nos mesmos locais indicados no item 4.13. deste edital, em horários a serem divulgados no endereço eletrônico
ead.ifpr.edu.br;
Leia-se:
10.1 O Registro Acadêmico da Chamada Geral, será realizado na Diretoria de Educação a Distância, por
intermédio dos parceiros nos polos, que receberão os documentos, no período de 07 de janeiro a 10 de janeiro de 2019,
nos mesmos locais indicados no item 4.13. deste edital, em horários a serem divulgados no endereço eletrônico
ead.ifpr.edu.br;
Onde se lê :
10.2 O Registro Acadêmico da Chamada Geral, para os campi do IFPR, será realizado nas Secretarias
Acadêmicas dos campi que oferecem o curso no qual o candidato foi aprovado, no período de 10 de dezembro a 13 de
dezembro de 2018, nos mesmos locais indicados no item 4.13. deste edital, em horários a serem divulgados no endereço
eletrônico ead.ifpr.edu.br;
Leia-se:
10.2 O Registro Acadêmico da Chamada Geral, para os campi do IFPR, será realizado nas Secretarias
Acadêmicas dos campi que oferecem o curso no qual o candidato foi aprovado, no período de 07 de janeiro a 10 de
janeiro de 2019, nos mesmos locais indicados no item 4.13. deste edital, em horários a serem divulgados no endereço
eletrônico ead.ifpr.edu.br;
Curi ba, 12 de novembro de 2018.

Assinado:
Documento assinado eletronicamente por ODACIR ANTONIO ZANATTA, Reitor Pro tempore, em 12/11/2018, às 19:25,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0086171 e o código CRC
3A8A5772.
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