
ADENDO AO EDITAL Nº 25/2022

PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES PARA O CURSO DO PROJETO "REPROGRAME-SE"

No item 4.1.1 do edital está escrito: “Etapa 1 - Será realizado um sorteio de 100 vagas por

turma, na hipótese de haver número de inscritos superior a 100 inscrições por turma. O

sorteio será eletrônico utilizando um programa que sorteia aleatoriamente por meio de

algoritmos e cálculos matemáticos”.

Acrescenta-se: Para os polos que não atingiram os 100 (cem) candidatos na primeira etapa,

e, havendo candidato não contemplado nas 100 vagas sorteadas no seu polo de origem,

haverá um segundo sorteio eletrônico de vagas para a formação das turmas cujos polos não

preencheram suas vagas.

O sorteio respeitará a ordem geral de classificação seguida da proximidade geográfica da

cidade polo, a qual marcou em sua inscrição. Horário e dia do sorteio no novo cronograma,

a seguir.

Novo calendário incluindo sorteio para preenchimento de vagas em polos que não

formaram turmas.

ETAPAS DATAS

Publicação do edital 30/08/2022

Inscrições  e envio da documentação 30/08/2022 a 12/09/2022

Sorteio eletrônico - Etapa 1 da seleção
Link da transmissão do Sorteio Eletrônico:
https://www.youtube.com/ifescampuscachoeiro

13/09/2022 às 9h00  horas

Resultado do sorteio eletrônico e
Orientações para acesso da Etapa 2 da seleção

13/09/2022

Sorteio eletrônico de vagas para formação de turmas em polos que

não  preencheram as vagas. Link da transmissão do Sorteio

Eletrônico: https://www.youtube.com/ifescampuscachoeiro e

Orientações para acesso da Etapa 2 da seleção

14/09/2022 às 11h30  horas

Realização da Etapa 2 da seleção - Curso de Ambientação e
Análise da documentação

15/09/2022 a 18/09/2022

Resultado parcial sobre a ambientação e documentação 20/09/2022

Recurso sobre o resultado da etapa 2 - Curso Ambientação e
documentação

21/09/2022

Publicação do Resultado Final e homologação das matrículas 23/09/2022

https://www.youtube.com/ifescampuscachoeiro
https://www.youtube.com/ifescampuscachoeiro


Início do “Reprograme-se”- Aula inaugural e acesso ao curso FIC 1

- Programação básica de aplicativos Web - Front-end

26/09/2022 Hora da aula

inaugural:19h00


