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ERRATA - EDITAL DE SELEÇÃO EXTERNA 04/2018
APROVE IFSUL
REVISÃO DE CONHECIMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

1) ONDE SE LÊ:
3.1. As atividades de revisão para os candidatos aprovados neste edital terão início
em 06 (seis) de agosto de 2018 e têm previsão de término em 21 (vinte e um) de
novembro de 2018. Os encontros ocorrerão nas segundas e nas quartas-feiras das
13h30 às 16h45min, nas dependências do IFSUL Câmpus Sapucaia do Sul, na Av.
Copacabana, 100, Bairro Piratini, no município de Sapucaia do Sul.
LEIA-SE:
3.1. As atividades de revisão para os candidatos aprovados neste edital terão início
em 13 (treze) de agosto de 2018 e têm previsão de término em 05 (cinco) de
dezembro de 2018. Os encontros ocorrerão nas segundas e nas quartas-feiras das
13h30 às 16h45min, nas dependências do IFSUL Câmpus Sapucaia do Sul, na Av.
Copacabana, 100, Bairro Piratini, no município de Sapucaia do Sul.
2) ONDE SE LÊ:
6.1. O resultado da seleção será divulgado até o dia 27 (vinte e sete) de julho de
2018, no site www.sapucaia.ifsul.edu.br e na portaria do câmpus.
LEIA-SE:
6.1. O resultado da seleção será divulgado até o dia 01 (primeiro) de agosto de
2018, no site www.sapucaia.ifsul.edu.br e na portaria do câmpus.
3) ONDE SE LÊ:
7.1. Os estudantes selecionados deverão realizar a sua matrícula no dia 01 (um) de
agosto de 2018, no referido câmpus, em frente a sala da coordenação de cursos.
Demais informações serão divulgadas com os resultados finais da seleção.
7.2. Caso o número máximo de vagas não tenha sido preenchido no dia 01 (um) de
agosto de 2018, será aberto um novo período de matrículas para os estudantes
suplentes, a ser divulgado nos murais e no site do câmpus.
LEIA-SE:
7.1. Os estudantes selecionados deverão realizar a sua matrícula no dia 06 (seis) de
agosto de 2018, no referido câmpus, em frente a sala da coordenação de cursos.
Demais informações serão divulgadas com os resultados finais da seleção.

7.2. Caso o número máximo de vagas não tenha sido preenchido no dia 06 (seis) de
agosto de 2018, será aberto um novo período de matrículas para os estudantes
suplentes, a ser divulgado nos murais e no site do câmpus.
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, 31 de julho de 2018.
Mack Léo Pedroso
Diretor-Geral
Instituto Federal Sul-rio-grandense
Câmpus Sapucaia do Sul

