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1. No item 9. – DA INSCRIÇÃO 
 
Onde se lê: 
 
9.4 O candidato deverá confirmar as informações referentes aos dados pessoais, opção de vaga e campus, e 
imprimir o boleto bancário para o pagamento. Além disso, poderá fazer somente uma inscrição para o 
processo seletivo, caso faça mais de uma inscrição, somente a última será considerada válida, mesmo que 
tenha sido efetuado o pagamento de mais de uma inscrição. 
 
Leia-se: 
 
9.4 O candidato deverá confirmar as informações referentes aos dados pessoais, opção de vaga e campus, e 
imprimir o boleto bancário para o pagamento. Além disso, poderá fazer somente uma inscrição para o 
processo seletivo, caso o candidato queira alterar o campus ou a área de inscrição, deverá encaminhar e-mail 
para o endereço eletrônico: co.cgp@ifsertao-pe.edu.br, informando nome completo, área e campus para qual 
se inscreveu e requerer a exclusão da inscrição. 
 
9.4.1 Após o cancelamento da inscrição, o candidato deve realizar nova inscrição e gerar GRU até dia 
12/10/2020. 
 
2. No item 10 - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
Onde se lê: 
 
10.5 O candidato terá, entre os dias 29/09/2020 a 01/10/2020 para solicitar a isenção no site. 
 
10.7 A partir do dia 07/10/2020 o candidato deverá conferir no endereço eletrônico (https://www.ifsertao-
pe.edu.br/index.php/concursos/editais) se fora deferido seu requerimento de isenção da taxa de inscrição. 
Caso sua solicitação seja indeferida, o candidato deverá acessar o sistema de inscrição, gerar GRU até dia 
09/10/2020 e efetuar o pagamento até dia 13/10/2020. 
 
Leia-se: 
 
10.5 O candidato terá, entre os dias 29/09/2020 a 07/10/2020 para solicitar a isenção no site. 
 
10.7 A partir do dia 08/10/2020 o candidato deverá conferir no endereço eletrônico (https://www.ifsertao-
pe.edu.br/index.php/concursos/editais) se fora deferido seu requerimento de isenção da taxa de inscrição. 
Caso sua solicitação seja indeferida, o candidato deverá acessar o sistema de inscrição, gerar GRU até dia 
12/10/2020 e efetuar o pagamento até dia 13/10/2020. 
 
3. No Anexo I – CRONOGRAMA 
 



Onde se lê: 
DATA PROVÁVEL ATIVIDADE/ DIVULGAÇÃO 

29.09 a 09.10.2020 Inscrições. 

29.09 a 01.10.2020 Prazo máximo para solicitar a isenção de pagamento da inscrição no site 

07.10.2020 Prazo para o candidato conferir no endereço eletrônico a lista de isentos 

13.10.2020 Prazo final para pagamento da taxa de inscrição. 

16.10.2020 Prazo máximo para publicação da relação dos candidatos que tiveram sua inscrição 
homologada, conforme item 9.9 do edital. 

22.10.2020 Prazo máximo para divulgação dos classificados para prova de desempenho didático 

23.10.2020 Interposição de recurso para avaliação curricular 

27.10.2020 Resultado dos pedidos de recurso 

03/11 e/ou 04/11/2020 
e/ou 05/11/2020 

Sorteio de pontos da Prova de desempenho didático com arguição  

04/11 e/ou 05/11/2020 
e/ou 06/11/2020 

Prova de desempenho didático com argüição. 

06.11.2020 Prazo máximo para envio dos vídeos da prova prática de canto 

10.11.2020 Resultado preliminar 

10.11.2020 - Divulgação do endereço eletrônico, link da sala do Google meet, com o horário do 
procedimento de heteroidentificação. 

11.11.2020 Procedimento de heteroidentificação para os candidatos que se autodeclarar negro.  

12.11.2020 Divulgação do resultado da heteroidentificação dos candidatos negros, conforme 
item 7.10 do edital. 

13.11.2020 Interposição de recurso do resultado preliminar e da heteroidentificação. 

16.11.2020 Resultado dos pedidos de recurso 

A partir de 17.11.2020 Resultado final, após análise de recursos, publicado no D.O.U. e publicado no sítio 
eletrônico do IF Sertão - PE 

 
Leia-se: 

DATA PROVÁVEL ATIVIDADE/ DIVULGAÇÃO 

29.09 a 12.10.2020 Inscrições. 

29.09 a 07.10.2020 Prazo máximo para solicitar a isenção de pagamento da inscrição no site 

A partir de 08.10.2020 Prazo para o candidato conferir no endereço eletrônico a lista de isentos 

13.10.2020 Prazo final para pagamento da taxa de inscrição. 

16.10.2020 Prazo máximo para publicação da relação dos candidatos que tiveram sua inscrição 
homologada, conforme item 9.9 do edital. 

22.10.2020 Prazo máximo para divulgação dos classificados para prova de desempenho didático 

23.10.2020 Interposição de recurso para avaliação curricular 

27.10.2020 Resultado dos pedidos de recurso 

03/11 e/ou 04/11/2020 
e/ou 05/11/2020 

Sorteio de pontos da Prova de desempenho didático com arguição  

04/11 e/ou 05/11/2020 
e/ou 06/11/2020 

Prova de desempenho didático com argüição. 

06.11.2020 Prazo máximo para envio dos vídeos da prova prática de canto 

10.11.2020 Resultado preliminar 

 
10.11.2020 

Divulgação do endereço eletrônico, link da sala do Google meet, com o horário do 
procedimento de heteroidentificação. 

11.11.2020 Procedimento de heteroidentificação para os candidatos que se autodeclarar negro.  

12.11.2020 Divulgação do resultado da heteroidentificação dos candidatos negros, conforme 
item 7.10 do edital. 

13.11.2020 Interposição de recurso do resultado preliminar e da heteroidentificação. 

16.11.2020 Resultado dos pedidos de recurso 

A partir de 17.11.2020 Resultado final, após análise de recursos, publicado no D.O.U. e publicado no sítio 
eletrônico do IF Sertão - PE 

 



4. No Anexo II - DAS ÁREAS/CAMPUS, DOS REQUISITOS, DAS VAGAS, DA CARGA HORÁRIA 
 
Onde se lê: 
Campus Petrolina Zona Rural/PE 

Área de 
Atuação 

Vagas Período/ 
Regime de 
Trabalho 

Requisito/ Exigência 
Previsão de 
Contratação 

AC PCD 
NE 

Agroecologia 01 

 

 1 ano/40h 

Licenciatura em Ciências Agrárias ou em 
Ciências Agrícolas, ou Engenharia 
Agronômica, ou Bacharelado ou Tecnologia 
em Agroecologia, ou Tecnologia em 
Horticultura, ou Bacharel em Zootecnia; 
com no mínimo Mestrado 

Imediata 

Física 01 
 

 6 meses/40h  
Licenciatura Plena em Física ou área afim: 
Matemática 

Imediata 

Ciências 
Agrárias / 
Silvicultura 

 
 

01 
5 meses/40h Engenheiro florestal, com no mínimo 

Mestrado. Imediata 

Língua 
Portuguesa 

01 
 

 
6 meses/40h 

Licenciatura em Letras - Português 
Imediata 

Viticultura e 
Enologia 

01 
 

 
5 meses/40h Curso Superior de Tecnologia em Viticultura 

e Enologia, com no mínimo especialização. 
Imediata 

 
Leia-se: 
Campus Petrolina Zona Rural/PE 

Área de 
Atuação 

Vagas Período/ 
Regime de 
Trabalho 

Requisito/ Exigência 
Previsão de 
Contratação 

AC PCD 
NE 

Agroecologia 01 

 

 1 ano/40h 

Licenciatura em Ciências Agrárias ou em 
Ciências Agrícolas, ou Engenharia 
Agronômica, ou Bacharelado ou Tecnologia 
em Agroecologia, ou Tecnologia em 
Horticultura, ou Bacharel em Zootecnia; ou 
Tecnologia em Gestão da Fruticultura 
Irrigada com no mínimo Mestrado 

Imediata 

Física 01 
 

 6 meses/40h  
Licenciatura Plena em Física ou área afim: 
Matemática 

Imediata 

Ciências 
Agrárias / 
Silvicultura 

 
 

01 
5 meses/40h Engenheiro florestal, com no mínimo 

Mestrado. Imediata 

Língua 
Portuguesa 

01 
 

 
6 meses/40h 

Licenciatura em Letras - Português 
Imediata 

Viticultura e 
Enologia 

01 
 

 
5 meses/40h Curso Superior de Tecnologia em Viticultura 

e Enologia, com no mínimo especialização. 
Imediata 

5. Os demais itens permanecem inalterados. 

 

Petrolina, 05 de outubro de 2020. 
 

 

Maria Leopoldina Veras Camelo 
Reitora 


