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PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

ONDE SE LÊ:

6. DAS INSCRIÇÕES

6.1. Período das inscrições:

As inscrições ocorrerão, exclusivamente, através dos endereços https://bit.ly/3N2YHToY ou

https://hacktown.ifsertao-pe.edu.br/selecao, no período de 22/03 a 01/04/2022. O formulário de inscrição online

estará disponível até às 23h:55min do dia 01/04/2022. A inscrição neste processo de seleção será gratuita.

6.1.1 Não serão aceitas inscrições condicionais e/ou extemporâneas; por correspondência, e-mail ou fax.

6.1.2. A Comissão Organizadora da seleção não se responsabilizará por inscrição não recebida por motivo de ordem

técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros

fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. Estas só serão consideradas se as falhas forem

de responsabilidade do ente organizador do processo seletivo.

6.2. Homologação da Inscrição: refere-se ao processo de preenchimento completo do formulário de inscrição online,

com a submissão de todos os comprovantes conforme o item 6.3, nos seguintes endereços https://bit.ly/3N2YHToY

ou https://hacktown.ifsertao-pe.edu.br/selecao no período de 22/03 a 01/04/2022 até às 23h:55min.

LEIA-SE:

6. DAS INSCRIÇÕES

6.1. Período das inscrições:

As inscrições ocorrerão, exclusivamente, através dos endereços https://bit.ly/3N2YHToY ou

https://hacktown.ifsertao-pe.edu.br/selecao, no período de 22/03 a 10/04/2022. O formulário de inscrição online

estará disponível até às 23h:55min do dia 10/04/2022. A inscrição neste processo de seleção será gratuita.

6.1.1 Não serão aceitas inscrições condicionais e/ou extemporâneas; por correspondência, e-mail ou fax.

6.1.2. A Comissão Organizadora da seleção não se responsabilizará por inscrição não recebida por motivo de ordem

técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros

fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. Estas só serão consideradas se as falhas forem

de responsabilidade do ente organizador do processo seletivo.

6.2. Homologação da Inscrição: refere-se ao processo de preenchimento completo do formulário de inscrição online,

com a submissão de todos os comprovantes conforme o item 6.3, nos seguintes endereços https://bit.ly/3N2YHToY

ou https://hacktown.ifsertao-pe.edu.br/selecao no período de 22/03 a 10/04/2022 até às 23h:55min.
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ONDE SE LÊ:

DO CRONOGRAMA

DATA ETAPA

22/03/20202 Lançamento do Edital

22/03 a 01/04/2022 Inscrição dos candidatos

04/04/2022 Homologação das inscrições

Até 48h após a publicação da

homologação
Período para interposição de recursos

Até 07/04/2022

Resultado do recurso da homologação das inscrições e divulgação

do Resultado Parcial da Etapa 1, com o horário, a ordem e local das

entrevistas

08 e 11/04/2022 Realização das entrevistas

Até 13/04/2022 Publicação do Resultado Preliminar

Até 48h após a publicação do

resultado
Período para interposição de recursos do Resultado Preliminar

18/04/2022 Resultado dos recursos e divulgação do Resultado Final

A partir de 19/04/2022 Assinatura do termo de compromisso e início das atividades.

LEIA-SE:

DATA ETAPA

22/03/20202 Lançamento do Edital

22/03 a 10/04/2022 Inscrição dos candidatos

13/04/2022 Homologação das inscrições

Até 48h após a publicação da

homologação
Período para interposição de recursos

Até 20/04/2022

Resultado do recurso da homologação das inscrições e divulgação

do Resultado Parcial da Etapa 1, com o horário, a ordem e local das

entrevistas

25 e 26/04/2022 Realização das entrevistas

Até 28/04/2022 Publicação do Resultado Preliminar



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

DATA ETAPA

Até 48h após a publicação do

resultado
Período para interposição de recursos do Resultado Preliminar

02/05/2022 Resultado dos recursos e divulgação do Resultado Final

A partir de 02/05/2022 Assinatura do termo de compromisso e início das atividades.

Petrolina-PE, 31 de Março de 2022.

Josilene Almeida Brito
Presidente da Comissão do Edital Nº 23/2022 -

PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTAS DO PROJETO ACADEMIA HACKTOWN - CAMPUS PETROLINA

Portaria Nº 005 – PROEXT. de 10 de Janeiro 2022.


