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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP
PRÓ-REITORIA DE ENSINO
COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO DISCENTE
EDITAL PROEN Nº 8 2015 - PROCESSO SELETIVO DISCENTE 2016.1
RETIFICAÇÃO Nº 1
A Pró-Reitoria de Ensino através da Comissão do Processo Seletivo Discente 2016.1 do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá - IFAP, usando das atribuições que lhe confere a
Portaria n° 1.045/GR/IFAP, de 11 de setembro de 2015, faz saber aos interessados que estarão abertas as
inscrições para o PROCESSO SELETIVO DISCENTE 2016.1, para os Cursos Técnicos de Nível
Médio nas formas Integrada e Subsequente, na modalidade presencial, ofertados nos Campi Macapá,
Santana, Porto Grande e Laranjal do Jari, para ingresso no 1º semestre de 2016.

ONDE SE LÊ:
5. DAS INSCRIÇÕES
5.1 O candidato deverá efetuar sua inscrição, exclusivamente, via Internet, no endereço eletrônico:
www.ifap.edu.br no período de 20/10/2015 a 06/11/2015 até às 23h59min (horário local),
observando as seguintes instruções:
5.3 A data limite para o pagamento da Guia de Recolhimento da União será o dia 09 de novembro de
2015.
5.11 O candidato poderá alterar, até o dia 06 de novembro de 2015, os dados referentes a opção de
curso, necessidade de atendimento especial e forma de concorrência. A alteração de qualquer
um dos dados citados não implicará novo pagamento da GRU, obedecidos aos itens 5.5 e 5.6.
LEIA-SE:
5. DAS INSCRIÇÕES
5.1 O candidato deverá efetuar sua inscrição, exclusivamente, via Internet, no endereço eletrônico:
www.ifap.edu.br no período de 20/10/2015 a 12/11/2015 até às 23h59min (horário local),
observando as seguintes instruções:
5.11 A data limite para o pagamento da Guia de Recolhimento da União será o dia 13 de novembro
de 2015.
5.12 O candidato poderá alterar, até o dia 12 de novembro de 2015, os dados referentes a opção de
curso, necessidade de atendimento especial e forma de concorrência. A alteração de qualquer
um dos dados citados não implicará novo pagamento da GRU, obedecidos aos itens 5.5 e 5.6.
ONDE SE LÊ:
7. DA CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO E CARTÃO DE INSCRIÇÃO

7.1 O candidato que efetuar o pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) conforme o

disposto no item 5 terá a confirmação de pagamento disponibilizada no site www.ifap.edu.br, a
partir do dia 16 de novembro de 2015.
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7.2 Se o candidato constatar incorreção em sua Ficha de Inscrição, relativa as informações de dados
pessoais deverá informar à Comissão do Processo Seletivo, no período de 17 a 19 de novembro de
2015, através do e-mail: processoseletivo@ifap.edu.br .

7.3 O cartão de confirmação de inscrição do candidato estará disponibilizado no site
www.ifap.edu.br, a partir de 25 de novembro de 2015.
LEIA-SE:
7. DA CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO E CARTÃO DE INSCRIÇÃO

7.1 O candidato que efetuar o pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) conforme o

disposto no item 5 terá a confirmação de pagamento disponibilizada no site www.ifap.edu.br, a
partir do dia 20 de novembro de 2015.

7.2 Se o candidato constatar incorreção em sua Ficha de Inscrição, relativa as informações de dados
pessoais deverá informar à Comissão do Processo Seletivo, no período de 24 a 26 de novembro de
2015, através do e-mail: processoseletivo@ifap.edu.br .
7.3 7.3 O cartão de confirmação de inscrição do candidato estará disponibilizado no site
www.ifap.edu.br, a partir de 02 de dezembro de 2015.
ONDE SE LÊ:
8. DO ATENDIMENTO ESPECIAL NO DIA DA PROVA
8.3 O Formulário de solicitação de Atendimento Especial deverá ser entregue nos dias 12 e 13 de
novembro de 2015, no Campus de sua pretensão de inscrição, no endereço e horários constantes no
Quadro 3 do item 6.2 deste Edital.
LEIA-SE:
8. DO ATENDIMENTO ESPECIAL NO DIA DA PROVA
8.3 O Formulário de solicitação de Atendimento Especial deverá ser entregue nos dias 17 e 18 de
novembro de 2015, no Campus de sua pretensão de inscrição, no endereço e horários constantes no
Quadro 3 do item 6.2 deste Edital.
ONDE SE LÊ:
9. DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO
9.1 A provas do Processo Seletivo do IFAP para preenchimento das vagas ofertadas aos cursos
Técnicos de Nível Médio nas formas Integrada e Subsequente acontecerão no dia 06 de dezembro
de 2015 (domingo), no horário das 9h às 13h, horário local, com duração de 4 (quatro) horas.
9.7 O gabarito preliminar da Prova Objetiva será divulgado no dia 07/12/2015 a p a r t i r d a s 17h
e o gabarito definitivo será publicado a partir do dia 11/12/2015, no site www.Ifap.edu.br.
LEIA-SE:
9. DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO
9.1 A provas do Processo Seletivo do IFAP para preenchimento das vagas ofertadas aos cursos Técnicos
de Nível Médio nas formas Integrada e Subsequente acontecerão no dia 13 de dezembro de 2015
(domingo), no horário das 9h às 13h, horário local, com duração de 4 (quatro) horas.
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9.7 O gabarito preliminar da Prova Objetiva será divulgado no dia 14/12/2015 a p a r t i r d a s 17h
e o gabarito definitivo será publicado a partir do dia 18/12/2015, no site www.Ifap.edu.br.
ONDE SE LÊ:
11. DOS RECURSOS
11.5 Os resultados dos recursos estarão à disposição dos candidatos no site www.ifap.edu.br, a partir
do dia 10/12/2015.
LEIA-SE:
11. DOS RECURSOS
11.5 Os resultados dos recursos estarão à disposição dos candidatos no
do dia 17/12/2015.

site www.ifap.edu.br, a partir

ONDE SE LÊ:
15. DO CRONOGRAMA
ATIVIDADE

PERÍODO

Publicação do Edital

13/10/2015

Período de Inscrições

20/10 a 06/11/2015

Pedido de isenção da taxa de inscrição
inscrição
Correção de dados referente à opção de curso, necessidade de
atendimento especial e forma de concorrência
Prazo final para pagamento da taxa no Banco do Brasil
Solicitação de atendimento especial
Confirmação de pagamento de inscrição
Prazo para correção dos dados pessoais pelo candidato
Disponibilização do Cartão de Confirmação da inscrição
Data da prova
Publicação do Gabarito Preliminar
Campus onde pleiteia a vaga no horário de 8h30min às 12h
e das 14h às 17h.

21a 23/10/2015
A partir de 29/10/2015
Até 06/11/2015
09/11/2015
12 e 13/11/2015
A partir de 16/11/2015
17 a 19/11/2015
A partir de 25/11/2015
06/12/2015
A partir das 17h de 07/12/2015
07/12/2015
08/12/2015

Divulgação do Resultado de Recurso ao Gabarito Preliminar

A partir de 10/12/2015

Publicação do Gabarito Definitivo

A partir de 11/12/2015

Divulgação do Resultado Final – Lista dos Aprovados

A partir de 11/01/2016

Matrícula dos Aprovados
Publicação de Vagas Remanescentes
Matrícula dos alunos das Vagas Remanescentes

18 a 21/01/2016
25/01/2016
28 e 29/01/2016
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De acordo com o calendário de
cada campus

Início das aulas
LEIA-SE:
15. DO CRONOGRAMA
ATIVIDADE

PERÍODO

Publicação do Edital

13/10/2015

Período de Inscrições

20/10 a 12/11/2015

Pedido de isenção da taxa de inscrição
inscrição

21a 23/10/2015
A partir de 29/10/2015

Correção de dados referente à opção de curso, necessidade de
atendimento especial e forma de concorrência

Até 12/11/2015
13/11/2015

Prazo final para pagamento da taxa no Banco do Brasil

17 e 18/11/2015

Solicitação de atendimento especial
Confirmação de pagamento de inscrição
Prazo para correção dos dados pessoais pelo candidato
Disponibilização do Cartão de Confirmação da inscrição

A partir de 20/11/2015
24 a 26/11/2015
A partir de 02/12/2015

Data da prova

13/12/2015

Publicação do Gabarito Preliminar
Campus onde pleiteia a vaga no horário de 8h30min às 12h
e das 14h às 17h.

A partir das 17h de 14/12/2015
15/12/2015

Divulgação do Resultado de Recurso ao Gabarito Preliminar

A partir de 17/12/2015

Publicação do Gabarito Definitivo

A partir de 18/12/2015

Divulgação do Resultado Final – Lista dos Aprovados

A partir de 11/01/2016

Matrícula dos Aprovados

18 a 21/01/2016
25/01/2016

Publicação de Vagas Remanescentes

28 e 29/01/2016

Matrícula dos alunos das Vagas Remanescentes

De acordo com o calendário de
cada campus

Início das aulas

Macapá, 4 de novembro de 2015.
Alain Roel Rodrigues dos Santos
Presidente da Comissão do Processo Seletivo
Portaria nº 1.045/2015/GR/IFAP
Pedro Clei Sanches Macedo
Pró-Reitor de Ensino
Portaria nº 738/2014/IFAP

