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ONDE SE LÊ:
5.2 As provas serão realizadas na sexta feira, dia 21 de fevereiro de 2019, das 19 às 22 horas, com
duração máxima de 3 (três) horas. Os portões de acesso ao prédio onde o candidato realizará as provas
serão abertos às 18 horas e fechado às 18:45. O candidato que chegar após este horário não poderá
entrar, ficando eliminado automaticamente do Processo Seletivo.

LEIA:
5.2 As provas serão realizadas na quinta feira, dia 21 de fevereiro de 2019, das 19 às 22 horas, com
duração máxima de 3 (três) horas. Os portões de acesso ao prédio onde o candidato realizará as provas
serão abertos às 18 horas e fechado às 18:45. O candidato que chegar após este horário não poderá
entrar, ficando eliminado automaticamente do Processo Seletivo.

INCLUI-SE OS ITENS A SEGUIR:
10.6 O candidato que não for aprovado dentro do quantitativo de vagas, e caso hajam vagas remanescente
em outro(s) curso(s), poderá participar da chamada presencial, sendo obedecido o critério de classificação
geral de todos os candidatos deste Processo Seletivo.
12.3.1 Caso seja de interesse do candidato, este poderá ocupar vaga remanescente de outro curso durante
a chamada presencial, para isso, o candidato deverá estar presente e munido de toda documentação para
matrícula durante a chamada presencial (se houver), e ainda, será obedecido o critério de classificação
geral por nota de todos os candidatos.
Iporá, 08 de fevereiro de 2019.
(Assinado Eletronicamente)
Comissão Local dos Processos Seletivos 2019
Instituto Federal Goiano - Campus Iporá
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