
 
 

Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

 

RETIFICAÇÃO 5 

 

 

No Edital nº 15, de 17 de junho de 2020, publicado no sítio eletrônico 

https://ifrs.edu.br/vacaria/wp-

content/uploads/sites/15/2020/06/Edital_sele%C3%A7%C3%A3o_2020.pdf 

 

Em função dos contratempos referentes à pandemia acusada pelo novo Coronavírus, faz-se 

necessário retificar o presente edital. 

 

Onde se lê: 

ANEXO I 

 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 2020 

 

ATIVIDADE DATA 

Lançamento do Edital 18/06/2020 

Período de inscrições 19/06/2020 a 

20/07/2020 

Divulgação das inscrições homologadas 24/07/2020 

Interposição de recursos para o processo de inscrição 27/07 a 

29/07/2020 

Divulgação das inscrições homologadas após análise de recursos.  03/08/2020 

Divulgação do local e horário para a apresentação do memorial e 

entrevista. 

10/12/2020 

Apresentação do memorial e Entrevista 19/01/2021 e 

20/01/2021 

Divulgação dos resultados da Seleção 22/01/2021 

Recursos da Seleção 25/01 a 

27/01/2021 

Divulgação dos resultados finais após análise de recursos 01/02/2021 

Período para realização de entrevista para verificação de 

autodeclaração (pretos e pardos). Candidatos serão convocados pela 

comissão. 

21/01/2021 

Divulgação dos resultados de verificação de autodeclaração. 22/01/2021 

Período de recurso relativo ao parecer da comissão de verificação da 

autodeclaração. 

25/01 a 

27/01/2021 

Divulgação do resultado final da verificação de autodeclaração 01/02/2021 

Matrícula Presencial A definir* 

Divulgação da segunda chamada A definir* 

Matrícula presencial da segunda chamada A definir* 

Início das aulas A definir* 

*Considerando que o IFRS está com as atividades suspensas em função da Pandemia 

acusada pelo novo Coronavírus, o cronograma completo será publicado posteriormente. 

https://ifrs.edu.br/vacaria/wp-content/uploads/sites/15/2020/06/Edital_sele%C3%A7%C3%A3o_2020.pdf
https://ifrs.edu.br/vacaria/wp-content/uploads/sites/15/2020/06/Edital_sele%C3%A7%C3%A3o_2020.pdf


 
 

Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

Leia-se: 

ANEXO I 

 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 2020 

 

ATIVIDADE DATA 

Lançamento do Edital 18/06/2020 

Período de inscrições 19/06/2020 a 

20/07/2020 

Divulgação das inscrições homologadas 24/07/2020 

Interposição de recursos para o processo de inscrição 27/07 a 29/07/2020 

Divulgação das inscrições homologadas após análise de recursos.  03/08/2020 

Divulgação do local e horário para a apresentação do memorial e 

entrevista. 

10/12/2020 

Apresentação do memorial e Entrevista 19/01/2021 e 

20/01/2021 

Divulgação dos resultados da Seleção 22/01/2021 

Recursos da Seleção 25/01 a 27/01/2021 

Divulgação dos resultados finais após análise de recursos 01/02/2021 

Período para realização de entrevista para verificação de 

autodeclaração (pretos e pardos). Candidatos serão convocados pela 

comissão. 

21/01/2021 

Divulgação dos resultados de verificação de autodeclaração. 22/01/2021 

Período de recurso relativo ao parecer da comissão de verificação da 

autodeclaração. 

25/01 a 27/01/2021 

Divulgação do resultado final da verificação de autodeclaração 01/02/2021 

Matrícula via formulário¹ 15/02 a 05/03/2021 

Divulgação da segunda chamada 08/03/2021 

Matrícula via formulário da segunda chamada 15/03/2021 

Previsão de início das aulas / APNP 29/03/2021 

*Considerando que o IFRS está com as atividades suspensas em função da Pandemia 

acusada pelo novo Coronavírus, o cronograma completo será publicado posteriormente. 

¹Link do formulário de matrícula: https://forms.gle/dEesTTGuGW9EhEpL7  

 

Vacaria, 15 de fevereiro de 2021. 

 

____________________________________ 

Gilberto Luíz Putti 

Diretor Geral IFRS 

Campus Vacaria 

Portaria nº 161/2020 

(A via original encontra-se no gabinete assinada pelo diretor) 

https://forms.gle/dEesTTGuGW9EhEpL7
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