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EDITAL Nº 007/2019, DE 10 DE JANEIRO DE 2019 
Retificação do Edital nº 494/2018, de 21 de novembro de 2018 

 
PROCESSO SELETIVO 2019 

 

A REITORA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
FARROUPILHA (IFFar), no uso de suas atribuições, torna pública a Retificação do 
Cronograma do Edital nº 494/2018, que rege o Processo Seletivo 2019 para Cursos 
Superiores do IFFar. 

 
1. Onde se lê: 

ANEXO I 

CRONOGRAMA 

ATIVIDADES DATAS 

Período de inscrições 

O sistema de inscrições estará aberto a partir das 17 horas do dia 30/11/2018.  
30/11/2018 a 10/01/2019 

Período de entrega/envio do laudo médico (candidato PcD)  30/11/2018 a 10/01/2019 

Publicação da relação de candidatos PcD homologados (caso houver) e da lista preliminar de inscritos  15/01/2019 

Prazo para interposição de recursos referentes à lista preliminar de inscritos 
16/01/2019 

(até às 20 horas) 

Publicação do resultado dos recursos e da lista definitiva de inscritos 18/01/2019 

Disponibilização do acesso do candidato ao seu desempenho individual  25/01/2019 

Prazo para interposição de recursos referentes ao desempenho individual  
28/01/2019 

(até às 12 horas) 

Publicação do resultado dos recursos referentes ao desempenho individual  29/01/2019 

1ª CHAMADA 

Publicação da relação de candidatos classificados em 1ª chamada  30/01/2019 

Período de confirmação de vagas da 1ª chamada 
31/01, 01/02 e  

04 a 06/02/2019 

Publicação do resultado preliminar da confirmação de vagas da 1ª chamada  08/02/2019 

Prazo para interposição de recursos referentes ao resultado preliminar 
11/02/2019 

(até às 12 horas) 

Publicação do resultado dos recursos e homologação da confirmação de vagas da 1ª chamada  12/02/2019 

2ª CHAMADA 

Publicação da relação de candidatos classificados em 2ª chamada  13/02/2019 

Período de confirmação de vagas da 2ª chamada  14,15 e 18/02/2019  

Publicação do resultado preliminar da confirmação de vagas da 2ª chamada  20/02/2019 

Prazo para interposição de recursos referentes ao resultado preliminar 
21/02/2019 

(até às 12 horas) 

Publicação do resultado dos recursos e homologação da confirmação de vagas da 2ª chamada  22/02/2019 

A partir da 3ª CHAMADA (se houver) 

Cada campus publicará diretamente no seu sítio eletrônico, o(s) edital(is) de chamada(s) de candidatos. 
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Leia-se: 

ANEXO I 

CRONOGRAMA 

ATIVIDADES DATAS 

Período de inscrições 

O sistema de inscrições estará aberto a partir das 17 horas do dia 30/11/2018.  
30/11/2018 a 20/01/2019 

Período de entrega/envio do laudo médico (candidato PcD)  Até às 12 horas – 21/01/2019 

Publicação da relação de candidatos PcD homologados (caso houver) e da lista preliminar de inscritos  22/01/2019 

Prazo para interposição de recursos referentes à lista preliminar de inscritos Até às 20 horas – 22/01/2019 

Publicação do resultado dos recursos e da lista definitiva de inscritos 23/01/2019 

Disponibilização do acesso do candidato ao seu desempenho individual  28/01/2019 

Prazo para interposição de recursos referentes ao desempenho individual  Até às 20 horas – 28/01/2019 

Publicação do resultado dos recursos referentes ao desempenho individual  29/01/2019 

1ª CHAMADA 

Publicação da relação de candidatos classificados em 1ª chamada  29/01/2019 

Período de confirmação de vagas da 1ª chamada 30/01 a 04/02/2019 

Publicação do resultado preliminar da confirmação de vagas da 1ª chamada  06/02/2019 

Prazo para interposição de recursos referentes ao resultado preliminar Até às 20 horas – 06/02/2019 

Publicação do resultado dos recursos e homologação da confirmação de vagas da 1ª chamada  07/02/2019 

2ª CHAMADA 

Publicação da relação de candidatos classificados em 2ª chamada  08/02/2019 

Período de confirmação de vagas da 2ª chamada  11 e 12/02/2019 

Publicação do resultado preliminar da confirmação de vagas da 2ª chamada  14/02/2019 

Prazo para interposição de recursos referentes ao resultado preliminar Até às 20 horas – 14/02/2019 

Publicação do resultado dos recursos e homologação da confirmação de vagas da 2ª chamada  15/02/2019 

A partir da 3ª CHAMADA (se houver) 

Cada campus publicará diretamente no seu sítio eletrônico, o(s) edital(is) de chamada(s) de candidatos. 

 

As demais informações referentes ao Edital nº 494/2018 permanecem ratificadas. 

 

 

Santa Maria/RS, 10 de janeiro de 2019. 

 

 

 

CARLA COMERLATO JARDIM 
REITORA 
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