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Edital de retificação nº 74/2016 , de 03 de novembro de 2016 

 
 

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, de acordo com as disposições da legislação em 
vigor, RESOLVE PRORROGAR o período de inscrições do Processo Seletivo para os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino 
Médio, RETIFICANDO por meio deste, o Edital n 62/2016. 

 
 
ONDE SE LÊ: 
 
3  DA INSCRIÇÃO 
 
3.1  Período de Inscrição: 03 de outubro a 04 de novembro de 2016. 

3.1.1 No dia 04 de novembro de 2016, às 23h59min, horário local, estarão encerradas as inscrições. 
3.16 A partir do dia 08 de novembro de 2016, a Comissão Permanente de Concursos Públicos do IFPB disponibilizará a lista de 

candidatos inscritos – contendo seu nome, número da inscrição, nome do curso pretendido e turno – no endereço 
eletrônico https://estudante.ifpb.edu.br/. 

 
LEIA-SE: 
 
3  DA INSCRIÇÃO 
 
3.1  Período de Inscrição: 03 de outubro a 08 de novembro de 2016. 

3.1.1 No dia 08 de novembro de 2016, às 23h59min, horário local, estarão encerradas as inscrições. 
3.16 A partir do dia 22 de novembro de 2016, a Comissão Permanente de Concursos Públicos do IFPB disponibilizará a lista de 

candidatos inscritos – contendo seu nome, número da inscrição, nome do curso pretendido e turno – no endereço 
eletrônico https://estudante.ifpb.edu.br/. 

 
 
ONDE SE LÊ: 
 
 
 9.1 A relação dos candidatos inscritos será divulgada, no dia 08 de novembro de 2016, no endereço eletrônico: 
https://estudante.ifpb.edu.br/. 

 
LEIA-SE: 
 
 9.1 A relação dos candidatos inscritos será divulgada, no dia 22 de novembro de 2016, no endereço eletrônico: 
https://estudante.ifpb.edu.br/. 

 
 
 
ONDE SE LÊ: 
 
 10.1 O resultado preliminar será publicado no endereço eletrônico: https://estudante.ifpb.edu.br, no dia 12 de dezembro de 



2016. 
 10.2 Após a publicação poderão ser interpostos recursos em face do resultado preliminar nos dias 13 e 14 de dezembro de 
2016, por meio de login e senha, exclusivamente no ambiente das inscrições, no endereço eletrônico: 
https://estudante.ifpb.edu.br. 

 
LEIA-SE: 
 
 10.1 O resultado preliminar será publicado no endereço eletrônico: https://estudante.ifpb.edu.br, no dia 13 de dezembro de 
2016. 
 10.2 Após a publicação poderão ser interpostos recursos em face do resultado preliminar nos dias 14 e 15 de dezembro de 
2016, por meio de login e senha, exclusivamente no ambiente das inscrições, no endereço eletrônico: 
https://estudante.ifpb.edu.br. 

 
 
 
 
ONDE SE LÊ: 
 
 
11.1 O IFPB divulgará a lista dos candidatos classificados em ordem decrescente do número total de pontos, no endereço 

eletrônico: https://estudante.ifpb.edu.br, no dia 19 de dezembro de 2016. 
 
LEIA-SE: 
 
11.1 O IFPB divulgará a lista dos candidatos classificados em ordem decrescente do número total de pontos, no endereço 

eletrônico: https://estudante.ifpb.edu.br, no dia 21 de dezembro de 2016. 
 
 
ONDE SE LÊ: 
 
16  CRONOGRAMA PSCT 2017 
 

Publicação do Edital 12/09/2016 
Inscrições  03/10 a 04/11/2016 
Divulgação da lista preliminar de candidatos inscritos 08/11/2016 
Interposição de Recursos da lista de candidatos 10/11/2016 
Divulgação da lista oficial de candidatos inscritos  14/11/2016 
Resultado Preliminar 12/12/2016 
Interposição de Recursos 13 e 14/12/2016 
Resultado Final do Processo 19/12/2016 

 
LEIA-SE: 
 
16  CRONOGRAMA PSCT 2017 
 
 

 
Publicação do Edital 12/09/2016 
Inscrições  03/10 a 08/11/2016 
Divulgação da lista preliminar de candidatos inscritos 22/11/2016 
Interposição de Recursos da lista de candidatos 23/11/2016 



Divulgação da lista oficial de candidatos inscritos  28/11/2016 
Resultado Preliminar 13/12/2016 
Interposição de Recursos 14 e 15/12/2016 
Resultado Final do Processo 21/12/2016 

 
João Pessoa, 03 de novembro de 2016 

 
 

CÍCERO NICÁCIO DO NASCIMENTO LOPES 
Reitor do IFPB 


