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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE
CAMPUS SAPUCAIA DO SUL

EDITAL N 05/2018
Dispõe sobre o Processo Seletivo para ingresso na Educação Profissional Técnica de Nível Médio –
modalidade EJA – para o segundo semestre letivo de 2018, no Câmpus Sapucaia do Sul.

ERRATA N. 01
1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
4. Onde se lê “O Processo Seletivo destina-se a candidatos/as que já concluíram ou que estejam
concluindo a última série/ano/módulo do Ensino Fundamental (antigo 1º Grau) ou equivalente (supletivo
completo) e que tiverem 18 (dezoito) anos completos até 31 de julho de 2018.”
Passa-se a ler “4. O Processo Seletivo destina-se a candidatos/as que já concluíram ou que estejam
concluindo a última série/ano/módulo do Ensino Fundamental (antigo 1º Grau) ou equivalente (supletivo
completo) e que tiverem 18 (dezoito) no momento da matrícula.”
6. Onde se lê “ 40 (quarenta) vagas para ingresso na 1ª etapa do curso Técnico de Nível Médio em
Administração – Forma Integrada – Modalidade EJA,(...)”;
Passa-se a ler “50 (cinquenta) vagas para ingresso na 1ª etapa do curso Técnico de Nível Médio em
Administração – Forma Integrada – Modalidade EJA,(...)”
Onde se lê “As vagas serão distribuídas nas seguintes modalidades, conforme quadro que segue:”
Acesso Universal

Pessoas autodeclaradas
pretas, pardas ou
indígenas

Pessoa com deficiência
(mediante comprovação
documental)

20 vagas

16 vagas

04 vagas

Passa-se a ler “As vagas serão distribuídas nas seguintes modalidades, conforme quadro que segue:”
Acesso Universal

Pessoas autodeclaradas
pretas, pardas ou
indígenas

Pessoa com deficiência
(mediante comprovação
documental)

25

20

05

3 – INSCRIÇÕES:
Os dados do Diagnóstico da Realidade contidos na documentação apresentados pelo candidato
corresponderão a 70% (setenta por cento) do total dos pontos, sendo calculados conforme critérios e
pontuação apresentados na tabela a seguir:

Passa-se a ler:
Critério

Pontos

(com apresentação de comprovantes)
Idade (data-base: 31/07/2018)

Renda familiar per capita
(salário mínimo: R$ 954,00)

Realização de estudos
(conforme comprovante).

Ano de conclusão do Ensino
Fundamental (conforme
comprovante)

18 a 24 anos

25 a 34 anos

35 a 44 anos 45 anos ou mais

14 pontos

18 pontos

20 pontos

23 pontos

Até ¼ do
salário
mínimo

Entre ¼ e ½
salário
mínimo

Entre ½ e 1
salário
mínimo

Acima de 1
salário mínimo

12 pontos

08 pontos

06 pontos

04 pontos

Sempre em
escola
pública

Sempre em
escola
privada com
bolsa de
estudos

Em escolas
pública e
privada

Sempre em
escola privada

12 pontos

08 pontos

06 pontos

04 pontos

De 2018 a
2012

De 2011 a
2006

De 2005 a
1998

Antes de 1998

16 pontos

18 pontos

20 pontos

23 pontos

5 – PALESTRA DE APRESENTAÇÃO DO CURSO 1. LOCAL E DATA DE REALIZAÇÃO DA PALESTRA DE
APRESENTAÇÃO DO CURSO
1. LOCAL E DATA DE REALIZAÇÃO DA PALESTRA DE APRESENTAÇÃO DO CURSO
Onde se lê “dia 04 de julho DE 2018 (quarta-feira), a partir das 20h15min”; passa-se a ler “dia
02 de julho DE 2018 (segunda-feira), a partir das 20h15min.”
7 – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Onde se lê 1. A relação dos nomes dos/das candidatos/as selecionados/as, em ordem alfabética,
para as vagas, bem como os suplentes, em ordem de classificação será divulgada a partir do dia
15 de julho de 2018 (sexta-feira), a partir das 21h na portaria principal do Câmpus Sapucaia do
Sul e na página www.sapucaia.ifsul.edu.br

passa-se a ler 1. A relação dos nomes dos/das candidatos/as selecionados/as, em ordem
alfabética, para as vagas, bem como os suplentes, em ordem de classificação será divulgada a
partir do dia 13 de julho de 2018 (sexta-feira), a partir das 21h na portaria principal do Câmpus
Sapucaia do Sul e na página www.sapucaia.ifsul.edu.br

Sapucaia do Sul, 12 de junho de 2018.
Mack Léo Pedroso
Diretor-geral do Câmpus Sapucaia do Sul

