
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO SERTÃO PERNAMBUCANO 

CAMPUS SALGUEIRO 

 

VI OLIMPÍADA SALGUEIRENSE DE INFORMÁTICA – OSI  

EVENTO INTERNO 

EDITAL N° 08/2019 

Retificação nº. 01, de 03 de maio de 2019. 

 

O Diretor-Geral do Campus Salgueiro do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Sertão Pernambucano, torna pública a retificação do Edital nº 08/2019. 

1. Onde se lê: 

4.1 As inscrições deverão ser feitas online através do endereço eletrônico da Coordenação dos Cursos 

de Informática (https://www.even3.com.br/osi2019), entre às 00:00h do dia 22/04/2019 até 23:59h do 

dia 03/05/2019. 

 

Leia-se: 

4.1 As inscrições deverão ser feitas online através do endereço eletrônico da Coordenação dos Cursos 

de Informática (https://www.even3.com.br/osi2019), entre às 00:00h do dia 22/04/2019 até 12:00h do 

dia 06/05/2019. 

 

 

2. Onde se lê: 

4.2 Para que a inscrição seja homologada, o candidato deverá doar 1 kg de alimento não perecível até 

o dia 03 de maio de 2019, na coordenação de Informática, do campus Salgueiro. 

Leia-se: 

4.2 Para que a inscrição seja homologada, o candidato deverá doar 1 kg de alimento não perecível até 

o dia 06 de maio de 2019, às 22:00h, na coordenação de Informática, do campus Salgueiro. 

 

3. Onde se lê: 

4.4 Junto com o alimento, o aluno deverá também entregar as comprovações dos títulos, 

descritos no BAREMA (ANEXO I), num envelope LACRADO, com sua identificação: 

Nome, Curso e Turma (modelo em ANEXO II). Caso o aluno não entregue esta 

documentação no prazo definido, não será aceito em hipótese alguma em momento 

posterior. 

 

Leia-se: 

4.4 Junto com o alimento, o aluno deverá também entregar as comprovações dos títulos, 

descritos no BAREMA (ANEXO I), num envelope LACRADO, com sua identificação: 



Nome, Curso e Turma (modelo em ANEXO II), até o dia 06 de maio de 2019, às 22:00h, na 

coordenação de Informática, do campus Salgueiro.  Caso o aluno não entregue esta 

documentação no prazo definido, não será aceito em hipótese alguma em momento 

posterior.  

 

4. Onde se lê: 

6.1. CRONOGRAMA 

ATIVIDADE  PERÍODO 

Inscrições De 22/04/2019 à 03/05/2019 

 

Leia-se: 
6.1. CRONOGRAMA 

ATIVIDADE  PERÍODO 

Inscrições De 22/04/2019 à 06/05/2019 

 

 

5. Onde se lê: 

7.2 O simulado será realizado no dia 27/04/2019 em ambiente virtual utilizado pela 

coordenação de informática nas aulas. 

 

Leia-se: 

7.2 O simulado será realizado no dia 27/04/2019 para a turma do Médio Integrado de Informática e no 

dia 04/05/2019 para a turma do superior de Sistemas para Internet, em ambiente virtual (código 

S5H452) utilizado pela coordenação de informática nas aulas. 

 

 

6. Onde se lê: 

8.4.3. DEFICIENTE – BAREMA (OSI + títulos) 

TOTAL: 1 vaga (nível técnico/superior) 

 

Leia-se: 

8.4.3. DEFICIENTE – BAREMA (OSI + títulos) 

TOTAL: 1 vaga (médio integrado/superior) 

 

 

7. Onde se lê: 

ANEXO I - BAREMA DE PONTUAÇÃO 

 

Leia-se: 

OBS: Para as turmas do 1ª Ano M.I. Informática e 1º P Sistemas para internet, a nota do CRE será 5,0 

(cinco) para todos alunos. 

 

 

 

Salgueiro, 03 de maio de 2019 

 

________________________________________________ 

Josenildo Forte de Brito 

Diretor Geral 

Portaria nº 120 de 02/03/2017 


