MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE

EDITAL Nº 128/2016 – INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – RETIFICAÇÃO 07
Dispõe sobre o Exame de Classificação 2017
dos Cursos Técnicos de Nível Médio, na forma
integrada, com ingresso no primeiro semestre
letivo de 2017, na modalidade PRESENCIAL.
EXAME DE CLASSIFICAÇÃO 2017 PARA OS CURSOS TÉCNICOS – 1º SEMESTRE DE
2017
Onde se lê:
10.19 Caso ainda restem vagas e existam candidatos classificados para o curso/turno em
questão, serão realizadas tantas convocações quantas forem necessárias, dentre os
candidatos habilitados, de acordo com o processo classificatório estabelecido neste edital, até
o dia 03 de março de 2017. As convocações, bem como os horários para matrícula, serão
publicadas em listas de convocação no Portal de Ingresso (www.ingresso.ifc.edu.br).
Compete ao candidato tomar ciência das listas de convocação publicadas.
11.11.2 As chamadas para o preenchimento das vagas não ocupadas, por meio de editais de
vagas não ocupadas, quando houver, serão efetuadas até o preenchimento das vagas ou até
o dia 03 de março de 2017.
Leia-se:
10.19 Caso ainda restem vagas e existam candidatos classificados para o curso/turno em
questão, serão realizadas tantas convocações quantas forem necessárias, dentre os
candidatos habilitados, de acordo com o processo classificatório estabelecido neste edital, até
o dia 03 15 de março de 2017. As convocações, bem como os horários para matrícula, serão
publicadas em listas de convocação no Portal de Ingresso (www.ingresso.ifc.edu.br).
Compete ao candidato tomar ciência das listas de convocação publicadas.
11.11.2 As chamadas para o preenchimento das vagas não ocupadas, por meio de editais de
vagas não ocupadas, quando houver, serão efetuadas até o preenchimento das vagas ou até
o dia 03 15 de março de 2017.
Blumenau, 06 de março de 2017.
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