MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE – CÂMPUS SAPUCAIA DO
SUL
ERRATA 01 DO EDITAL DE SELEÇÃO EXTERNA 08/2017 – IFSUL
Câmpus Sapucaia do Sul

O Diretor Geral do IFSUL/Câmpus Sapucaia do Sul, no uso de suas
atribuições, publica ERRATA junto ao Edital de Seleção Externa Nº 08/2017,
para nele fazer constar que:

1) ONDE SE LÊ:
2.2. O projeto oferta 70 (setenta) vagas no curso tendo duas turmas de
35 (trinta e cinco) estudantes cada. Em caso de evasão serão
chamados os estudantes em situação de suplência, tendo como teto
20 (vinte) estudantes sendo chamados em vagas posteriores às
iniciais 70 (setenta).
LEIA-SE:
2.2. O projeto oferta 70 (setenta) vagas no curso tendo duas turmas de
35 (trinta e cinco) estudantes cada. Em caso de evasão serão
chamados os estudantes em situação de suplência, tendo como teto
40 (quarenta) estudantes sendo chamados em vagas posteriores às
iniciais 70 (setenta).
2) ONDE SE LÊ:
5. 2. Os candidatos que forem sorteados em colocação posterior a 70 o
inscrição homologada, ficam automaticamente em suplência,
considerando o 71o inscrito como o primeiro suplente e assim
sucessivamente tendo como limite o 90o de suplência.
LEIA-SE:
5. 2. Os candidatos que forem sorteados em colocação posterior a 70 o
inscrição homologada, ficam automaticamente em suplência,
considerando o 71o inscrito como o primeiro suplente e assim
sucessivamente tendo como limite o 110o de suplência.
3) ONDE SE LÊ:

7.1. Os alunos selecionados deverão realizar a sua matrícula no dia
04/08/2016 das 13h30min às 16h45min, no Campus, em local a ser
indicado.
LEIA-SE:
7.1. Os alunos selecionados deverão realizar a sua matrícula no dia
04/08/2017 das 13h30min às 18h, no Campus, em local a ser indicado.
AINDA, ACRESCENTAMOS O QUE SEGUE:
7.3. No ato da matrícula, os estudantes deverão apresentar o
documento original utilizado no preenchimento da ficha de inscrição
(RG, Certidão de Nascimento, etc...) e o comprovante de matrícula em
escola pública atualizado.

Sapucaia do Sul, 27 de julho de 2017.

Mack Leo Pedroso
Diretor-Geral do Câmpus Sapucaia do Sul

