SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

EDITAL IFAP PROEN Nº 21/2019 - RETIFICAÇÃO nº 1
PROCESSO SELETIVO PARA CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO
NA FORMA INTEGRADA MODALIDADE PRESENCIAL PARA O 1º SEMESTRE DE 2020
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (Ifap), por meio da Pró-Reitoria
de Ensino (Proen) e da Comissão de Processo Seletivo 2020.1, faz saber da Retificação nº 1 do
presente edital, sendo prorrogado o prazo de inscrições no Processo Seletivo para Cursos Técnicos
Integrados ao Ensino Médio, na modalidade presencial, ofertados nos Campi Laranjal do Jari,
Macapá, Porto Grande e Santana, para ingresso de alunos no primeiro semestre de 2020, sendo
denominado PS Integrado 2020.1, bem como prorrogadas as datas subsequentes.
Para tanto, seguem os itens retificados, sendo nos demais mantidas a redação:
1.4 O PS Integrado 2020.1 seguirá o seguinte cronograma (anexo 1):
ATIVIDADE

PERÍODO E OBSERVAÇÕES

Publicação do Edital

12 de setembro de 2019

Prazo para impugnação contra o edital

Até 18 de setembro de 2019

Resposta à impugnação e publicação de retificações se houver

20 de setembro de 2019

Período de Inscrições

21 de setembro a 5 de novembro de 2019

Prazo de vencimento da GRU – Taxa de Inscrição

6 de novembro de 2019

Período para Pedido de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição

21 a 30 de setembro de 2019

Resultado preliminar dos pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição

A partir de 2 de outubro de 2019

Prazo para entrada de recurso contra o resultado preliminar dos Pedidos de Isenção da
Taxa de Inscrição

2 a 6 de outubro de 2019

Resultado dos pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição após recursos

8 de outubro de 2019

Resultado Provisório dos classificados inscritos

A partir de 11 de novembro de 2019

Prazo para entrada de recurso contra a lista de classificados

12 a 16 de novembro de 2019

Resultado dos recursos

A partir de 22 de novembro de 2019

Resultado dos classificados após recursos

A partir de 27 de novembro de 2019

Análise Documental

28 e 29 de novembro e do dia 2 a 5 de dezembro de 2019
Das 8h às 11h30min. e das 14h às 17h30min.

Resultado Provisório da Análise documental

A partir de 13 de dezembro de 2019

Prazo para entrada de recursos contra o resultado da lista provisória

16 a 20 de dezembro de 2019

Resultado dos recursos

A partir de 2 de janeiro de 2019

Resultado final

Período de Matrículas

A partir de 2 de janeiro de 2019
6 a 10 de janeiro de 2020
Das 8h às 11h30min. e das 14h às 17h30min.

Convocação de candidatos para preenchimento de vagas remanescentes

13 de janeiro de 2020

Análise Documental – vagas remanescentes

16 a 17 de janeiro de 2020

Resultado Provisório da Análise documental – vagas remanescentes

22 de janeiro de 2020

Prazo para entrada de recursos contra o resultado da lista provisória – vagas
remanescentes

22 a 27 de janeiro de 2020

Resultado dos recursos

28 de janeiro de 2020

Resultado Final para preenchimento das vagas remanescentes

29 de janeiro de 2020

Matrícula – vagas remanescentes

30 e 31 de janeiro de 2020

Início das aulas

De acordo com o calendário de cada campus

7.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente de forma online, no site
<http://processoseletivo.ifap.edu.br>, no período de 21 de setembro de 2019 até precisamente às
23h59min do dia 5 de novembro de 2019, observando o horário local.
8.3 A data limite para o pagamento da GRU – taxa de inscrição será o dia 6 de novembro de 2019,
observado o horário limite da forma de pagamento da instituição bancária.
8.16 A lista dos candidatos inscritos no PS Integrado 2020.1, sendo o Resultado Provisório dos
classificados, será publicada a partir do dia 11 de novembro de 2019 no site
<http://processoseletivo.ifap.edu.br/>.
10.1 O resultado provisório e a classificação serão divulgados a partir do dia 11 de novembro de
2019 no site <http://processoseletivo.ifap.edu.br/>.
11.2 A interposição de recurso deverá ser feita no Sistema do Processo Seletivo no site
<http://processoseletivo.ifap.edu.br/>, do dia 12 a 16 de novembro de 2019, seguindo as orientações
abaixo:
11.6 A Comissão do PS Integrado 2020.1 divulgará a partir do dia 22 de novembro de 2019 o
resultado dos recursos impetrados pelos candidatos.
12.1 O resultado da lista de classificados após os recursos, uma vez homologado, será divulgado a
partir do dia 27 de novembro de 2019 no site <http://processoseletivo.ifap.edu.br/>.
13.1. A análise documental ocorrerá entre os dias 28 de novembro a 5 de dezembro de 2019,
conforme Anexo I (Cronograma) deste edital.

Anexo I – CRONOGRAMA
ATIVIDADE

PERÍODO E OBSERVAÇÕES

Publicação do Edital

12 de setembro de 2019

Prazo para impugnação contra o edital

Até 18 de setembro de 2019

Resposta à impugnação e publicação de retificações se houver

20 de setembro de 2019

Período de Inscrições

21 de setembro a 5 de novembro de 2019

Prazo de vencimento da GRU – Taxa de Inscrição

6 de novembro de 2019

Período para Pedido de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição

21 a 30 de setembro de 2019

Resultado preliminar dos pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição

A partir de 2 de outubro de 2019

Prazo para entrada de recurso contra o resultado preliminar dos Pedidos de Isenção da
Taxa de Inscrição

2 a 6 de outubro de 2019

Resultado dos pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição após recursos

8 de outubro de 2019

Resultado Provisório dos classificados inscritos

A partir de 11 de novembro de 2019

Prazo para entrada de recurso contra a lista de classificados

12 a 16 de novembro de 2019

Resultado dos recursos

A partir de 22 de novembro de 2019

Resultado dos classificados após recursos

A partir de 27 de novembro de 2019

Análise Documental

28 e 29 de novembro e do dia 2 a 5 de dezembro de 2019
Das 8h às 11h30min. e das 14h às 17h30min.

Resultado Provisório da Análise documental

A partir de 13 de dezembro de 2019

Prazo para entrada de recursos contra o resultado da lista provisória

16 a 20 de dezembro de 2019

Resultado dos recursos

A partir de 2 de janeiro de 2019

Resultado final

A partir de 2 de janeiro de 2019

Período de Matrículas

6 a 10 de janeiro de 2020
Das 8h às 11h30min. e das 14h às 17h30min.

Convocação de candidatos para preenchimento de vagas remanescentes

13 de janeiro de 2020

Análise Documental – vagas remanescentes

16 a 17 de janeiro de 2020

Resultado Provisório da Análise documental – vagas remanescentes

22 de janeiro de 2020

Prazo para entrada de recursos contra o resultado da lista provisória – vagas
remanescentes

22 a 27 de janeiro de 2020

Resultado dos recursos

28 de janeiro de 2020

Resultado Final para preenchimento das vagas remanescentes

29 de janeiro de 2020

Matrícula – vagas remanescentes

30 e 31 de janeiro de 2020

Início das aulas

De acordo com o calendário de cada campus

Macapá, 21 de outubro de 2019.
Ederson Wilcker Figueiredo Leite
Presidente da Comissão do PS Integrado 2020.1

