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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CURSO DE EXTENSÃO EM 

PLANILHAS GOOGLE - INTERMEDIÁRIO 
 
 

Edital de Retificação nº 22/2019 de 11 de setembro de 2019 
 
 
A Diretoria de Desenvolvimento de Ensino do Instituto Federal de Educação,           
Ciência e Tecnologia da Paraíba – Campus Itaporanga, no uso de suas atribuições             
estatutárias e regimentais, torna público as inscrições para o PROCESSO          
SELETIVO SIMPLIFICADO, com vistas à seleção de participantes do curso de           
extensão em Planilhas Google - Intermediário, conforme disposto a seguir. 
 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Onde se lê: 

1.3 Poderão participar do processo seletivo simplificado, para ocupar a          
função de aluno do curso de Planilhas Google - Intermediário,          
interessados(as) que possuam o nível médio completo e que tenham, no           
mínimo, 16 anos completos no momento da inscrição (a ser comprovado no            
ato da matrícula). 

 
Leia-se: 

1.3 Poderão participar do processo seletivo simplificado, para ocupar a          
função de aluno do curso de Planilhas Google - Intermediário,          
interessados(as) que possuam o nível fundamental completo e que tenham,          
no mínimo, 16 anos completos no momento da inscrição (a ser comprovado            
no ato da matrícula). 

 
 
 
6. DAS MATRÍCULAS 
Onde se lê: 

6.1 Os(as) candidatos(as) convocados(as) para realização de matrícula        
deverão se dirigir à Coordenação de Controle Acadêmico do IFPB - Campus            
Itaporanga, localizado na BR 361, Km 116, S/N, Centro, CEP 58780-000,           
preencher formulário de matrícula e apresentar cópias de: 

a) Identidade; 
b) CPF; 



 
c) Certidão de casamento ou de nascimento; 
d) Comprovante de conclusão do ensino médio (diploma,       

certificado ou declaração expedida pela secretaria escolar,       
devidamente carimbada); 

e) Histórico escolar do ensino médio; 
f) Comprovante de residência; 
g) Foto 3x4; 

Leia-se: 
6.1 Os(as) candidatos(as) convocados(as) para realização de matrícula        
deverão se dirigir à Coordenação de Controle Acadêmico do IFPB - Campus            
Itaporanga, localizado na BR 361, Km 116, S/N, Centro, CEP 58780-000,           
preencher formulário de matrícula e apresentar cópias de: 

a) Identidade; 
b) CPF; 
c) Certidão de casamento ou de nascimento; 
d) Comprovante de conclusão do ensino fundamental (diploma,       

certificado ou declaração expedida pela secretaria escolar,       
devidamente carimbada); 

e) Histórico escolar do ensino fundamental; 
f) Comprovante de residência; 
g) Foto 3x4; 

 
 
 
8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
Onde se lê: 

8.1 Na hipótese de igualdade no total de pontos entre os candidatos            
habilitados, terá preferência na classificação, sucessivamente, o candidato        
que tiver: 

a) Maior nota na disciplina de matemática no último ano do          
ensino médio; 

b) Tiver cursado, integralmente, o ensino médio em rede pública; 
c) Maior idade; 

Leia-se: 
 

8.1 Na hipótese de igualdade no total de pontos entre os candidatos            
habilitados, terá preferência na classificação, sucessivamente, o candidato        
que tiver: 

a) Tiver cursado, integralmente, o ensino fundamental em rede        
pública; 

b) Maior idade; 

  



 
 
14. DO CRONOGRAMA GERAL 
Onde se lê: 
 

PERÍODO ETAPA 

09 a 12/09/2019 Inscrições. 

13/09/2019 Divulgação da lista dos candidatos inscritos e convocados 
para exame de proficiência 

16 e 17/09/2019 Exame de proficiência. 

17/09/2019 Divulgação do resultado preliminar, até às 20 horas. 

17/09/2019 Início do prazo para interposição de recurso, às 20 horas. 

18/09/2019 Término do prazo para interposição de recurso, às 20 
horas. 

19/09/2019 Divulgação do resultado da interposição de recurso. 

19/09/2019 
Resultado final do processo seletivo simplificado e 
divulgação da lista de candidatos convocados para 
matrículas. 

20 e 23/09/2019 Realização das matrículas. 

26/09/2019 Início do curso de Planilhas Google - Intermediário. 
 

Leia-se: 
 

PERÍODO ETAPA 

09 a 13/09/2019 Inscrições (até às 17h de 13/09) 

13/09/2019 Divulgação da lista dos candidatos inscritos e convocados 
para exame de proficiência (a partir das 18h) 

16 e 17/09/2019 Exame de proficiência. 

17/09/2019 Divulgação do resultado preliminar, até às 20 horas. 

17/09/2019 Início do prazo para interposição de recurso, às 20 horas. 

18/09/2019 Término do prazo para interposição de recurso, às 20 
horas. 

19/09/2019 Divulgação do resultado da interposição de recurso. 

19/09/2019 
Resultado final do processo seletivo simplificado e 
divulgação da lista de candidatos convocados para 
matrículas. 

20 e 23/09/2019 Realização das matrículas. 



 

26/09/2019 Início do curso de Planilhas Google - Intermediário. 
 
 

 
Itaporanga - PB, 11 de setembro de 2019. 

 

 
Franklin Medeiros 

Diretor de Desenvolvimento de Ensino 
IFPB-IP 


