MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA
CAMPUS GUARABIRA
COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO/NucLI/NAI/Arinter
INGLÊS PARA O ENEM: LEITURA DE TEXTOS E RESOLUÇÕES DE QUESTÕES COM ALUNOS DA
COMUNIDADE INTERNA E EXTERNA

RETIFICAÇÃO Nº 01/2017 AO EDITAL Nº 05/2017, DE 09 DE AGOSTO DE 2017
A presente retificação versará sobre alterações no Edital 04/2017 - IFPB campus
Guarabira/Coordenação de Extensão/NucLI/NAI/Arinter, de 09 de agosto de 2017.
1. No Edital nº 05/2017- - IFPB campus Guarabira/Coordenação de
Extensão/NucLI/NAI/Arinter , nos itens 1, 1.3.1, 1.4,2.3 onde se lê: 2º ou 3º ano
Leia-se: 2º,3º ou 4º ano do ensino médio
2. No item 2.1- DAS DATAS E HORÁRIOS onde se lê:
Seguem os horários para a realização da pré-inscrição e inscrições presenciais
Pré-inscrição
Dias 16 e 17 de agosto de 2017 - Online (https://goo.gl/tttgvK)
Inscrição presencial Dia 23 de agosto de 2017
Horários: 9h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h30
Leia-se:
Seguem os horários para a realização da pré-inscrição e inscrições presenciais
Pré-inscrição
No período de 16 a 22 de agosto de 2017(Até 17h) - Online
(https://goo.gl/tttgvK)
Inscrição presencial Dia 23 de agosto de 2017
Horários: 9h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h30
3. No item 2.3, DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO PRESENCIAL onde
se lê:
• Declaração da escola pública na qual estuda, comprovando que está devidamente
matriculado no 2º ou 3º ano do ensino médio em escola pública.
• Cópia do comprovante de inscrição no ENEM com opção para a prova de língua
inglesa.
Leia-se:
• Declaração da escola pública na qual estuda, comprovando que está devidamente
matriculado no 2º, 3ºou 4º ano do ensino médio em escola pública.
• Cópia do comprovante de inscrição no ENEM com opção para a prova de língua
inglesa.
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4. No item 3.1- DO PREENCHIMENTO DE VAGAS, DA CLASSIFICAÇÃO E DA LISTA DE
ESPERA onde se lê:
As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de acesso e preenchimento de dados na
pré-inscrição através do endereço eletrônico indicado e o acesso ficará aberto durante os
dois dias, independente do número de pré-inscrições. Somente serão aceitas as préinscrições realizadas nos dias 16/08/2017 e 17/08/2017, conforme o calendário de
inscrições.
Leia-se:
As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de acesso e preenchimento de dados na
pré-inscrição através do endereço eletrônico indicado e o acesso ficará aberto durante os
dias destinados à pré-inscrição, independente do número de pré-inscrições. Somente
serão aceitas as pré-inscrições realizadas no período de 16 a 22 de agosto de 2017
conforme o calendário de inscrições.

5. No item 3.2- DA DIVULGAÇÃO DA LISTA DE PRÉ-INSCRITOS onde se lê:
Após o encerramento do prazo da pré-inscrição, no dia 18/08/2017, uma lista será
divulgada com os nomes dos pré-candidatos por ordem de acesso, no site
http://www.ifpb.edu.br/guarabira e nas redes sociais do instituto.
Leia-se:
Após o encerramento do prazo da pré-inscrição, no dia 22/08/2017, uma lista será
divulgada com os nomes dos pré-candidatos por ordem de acesso, no site
http://www.ifpb.edu.br/guarabira e nas redes sociais do instituto. Caso o número de vagas
destinado à comunidade externa não seja preenchido, as vagas serão preenchidas
pela comunidade interna e vice-versa.

Guarabira, 18 de agosto de 2017.

______________________________________________________________________________________________
Profª Cláudia Regina Ponciano Fernandes
Coordenadora do Projeto

______________

_____________________
Adriana Guedes de Castilho
Coordenadora de Pesquisa e Extensão

___________________________________________________________________________________________
Erick Augusto Gomes de Melo
Diretor de Desenvolvimento do Ensino
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