SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

Edital de Retificação nº 2, ao Edital n° 27, de 8 de agosto de 2018
O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano), no uso de suas atribuições
legais conferidas pelo Decreto de 17 de janeiro de 2012, publicado no D.O.U. de 18 de janeiro de 2012, e
considerando as Leis nº 11.892/2008, nº 9.394/1996 (LDB), nº 12.711/2012, alterada pela Lei nº 13.409 de 28 de
dezembro de 2016, com os Decretos nº 5.154/2004, nº 5.773/2006 e nº 7.824/2012, alterado pelo Decreto nº 9.034,
de 20 de abril de 2017 e de acordo com as Portarias Normativas nº 391/2002-MEC, nº 40/2007-MEC, nº 18/2012MEC, alterada pela Portaria Normativa nº 09/2017-MEC, Nº 807/2010-MEC, Nº 179/2014/INEP e Lei 12.799/13,
torna público o presente edital de retificação, conforme os itens a seguir:

I.

Alterar cronograma do Processo Seletivo, conforme especificação abaixo.
Cronograma Processo Seletivo

Publicação do Edital.

8 de agosto de 2018

Impugnação do edital

9 de agosto de 2018

Período de inscrição pelo site
Publicação das Normas Complementares (procedimentos para comprovação de perfil
de vagas reservadas pela Lei 12.711/12).

10 agosto a 2 de setembro de
2018
24 de agosto de 2018

Último dia para solicitação de inclusão do nome social.

2 de setembro de 2018

Divulgação das inscrições Deferidas

4 de setembro de 2018

Período para recurso contra inscrições deferidas.

5 e 6 de setembro de 2018

Resultado Preliminar

12 de setembro de 2018

Divulgação da Lista de Candidatos Convocados a Entregar Documentos da Reserva
de Vagas.
Período para anexar documentação comprobatória da reserva de vagas – Lei
12.711/12 no site https://sistemas.ifgoiano.edu.br/selecao_ifgoiano
Divulgação da análise da documentação comprobatória da reserva de vagas – Lei
12.711/12.
Período para interposição de recurso contra análise da documentação comprobatória
da reserva de vagas – Lei 12.711/12.
Convocação para matrícula e lista de espera

12 de setembro de 2018
13 a 16 de setembro de 2018
19 de setembro
20 e 21 de setembro
1º de outubro de 2018

Matrícula dos classificados – 1ª chamada

2 a 5 de outubro

Matrícula dos classificados – 2ª chamada

10 e 11 de outubro

Matrícula dos classificados – 3ª chamada

16 e 17 de outubro

Aula inaugural em rede: 20/10/2018

II.

Alterar oitem1.1 a fim de contemplar a seguinte redação:
1.1 O planejamento e a coordenação deste processo seletivo estão sob
responsabilidade do IF Goiano, por intermédio da Comissão Central do Processo
Seletivo do curso de Pedagogia UAB.
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III.

Alterar o item 2.4 a fim de contemplar a seguinte redação:
2.4Os candidatos que optarem por concorrer a uma vaga reservada pela Lei nº
12.711/2012 deverão anexar no sistema, no período de 13 a 16 de setembro de
2018, os documentos exigidos nas Normas Complementares ao edital nº 27, de 8
de agosto de 2018.

IV.

Alterar o item 5.4 a fim de contemplar a seguinte redação:
5.4 O candidato inscrito no perfil de reserva de vagas que tiver nota suficiente
para a classificação na ampla concorrência será classificado neste perfil, não
precisando, apresentar a documentação comprobatória do perfil de reserva de
vagas.

V.

Alterar o item 5.9 a fim de contemplar a seguinte redação:
5.9 O candidato classificado no perfil de reserva de vaga, que não apresentar
documentação comprobatória do perfil indicado no ato da inscrição ou tiver a
documentação indeferida após análise de comissão institucional específica, será
DESCLASSIFICADO do processo seletivo, não podendo, portanto, concorrer a
uma vaga no curso de Pedagogia.

VI.

Adicionar o item 5.10 com a seguinte redação:
5.10 Será publicada Normas Complementares para comprovação das vagas
reservadas pela Lei nº 12.711/2012, no dia 24 de agosto.
I – O candidato inscrito em algum dos perfis de reserva de vagas deverá anexar a
documentação referente ao perfil selecionado no ato da inscrição no período de 13
a 16 de setembro de 2018.
II – A relação completa dos documentos que devem ser anexados para
comprovação do perfil das vagas reservadas pela Lei nº 12.711 estará disponível
na Norma Complementar nº 1ao edital nº 27, de 8 de agosto de 2018.

VII.
VIII.

Excluir o item 6 e todos os seus subitens.
Alterar o item 6.7 a fim de contemplar a seguinte redação:
6.7 Não caberá recurso contra a etapa de Convocação para matrícula e lista de
espera.

IX.

Alterar o item 8.6 a fim de contemplar a seguinte redação:
8.6 O candidato convocado pelo perfil de reserva de vagas, além da documentação
estabelecida no item 8.5, deverá apresentar no ato da matrícula documentação
original, com 1 (uma) fotocópia dos documentos listados na Norma
Complementar nº1 que estabelece os procedimentos para comprovação do perfil
de reserva de vagas da Lei nº 12.711/12.
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X.

XI.
XII.

Alterar o item 9.5 a fim de contemplar a seguinte redação:
9.5 A Comissão Central do Processo Seletivo do curso de Pedagogia UAB
constitui a última instância administrativa para recursos, com soberania em suas
decisões, não cabendo, assim, recursos adicionais.
Alterar Anexo I para excluir telefone dos polos.
Excluir os Anexos V, VI e VII.

XIII.

Incluir Anexo V com formulário para Recurso.

XIV.

Demais itens e subitens permanecem inalterados.

XV.

A numeração dos itens do edital nº27, de 8 de agosto de 2018 deve ser ajustada a fim de
contemplar as alterações indicadas no presente edital.

Goiânia, 21 de agosto de 2018.
assinado eletronicamente
Vicente Pereira de Almeida
Reitor
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