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Edital de retificação nº 66/2016, de 20 de setembro 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 divulgação do resultado preliminar, RETIFICANDO por meio deste, o Edital n 59/2016 do PROCESSO SELETIVO 
ESPECIAL PARA INGRESSO NOS CURSOS SUPERIORES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA NO SEGUNDO 
SEMESTRE DE 2016 

 

 
 
ONDE SE LÊ: 

 
6. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS SOBRE O RESULTADO PRELIMINAR 
 
6.1 O candidato que desejar interpor recurso(s) contra o resultado preliminar poderá fazê-lo no dia 21 de setembro de 

2016, devendo dar entrada deste(s) por meio de: 
a) Processo aberto no Setor de Protocolo de qualquer um dos campi do IFPB em funcionamento, conforme endereços e 

horários dispostos no subitem 12.10, dirigido à Comissão Permanente de Concursos Públicos (Compec); 
6.1.1 Os recursos deverão estar devidamente fundamentados e instruídos, contendo: nome do candidato, número de 

inscrição, curso a que concorre, endereço para correspondência e número de telefone. 
6.1.2 Os recursos sem a devida fundamentação ou identificação ou interpostos através de fax, internet ou correio 

eletrônico não serão analisados. 
6.1.3 Poderá haver interposição de recurso por meio de procuração outorgada pelo candidato por instrumento 

particular, com firma reconhecida em cartório, ou por instrumento público, dando poderes para tal fim. 
6.2 Os resultados dos recursos julgados procedentes, bem como o resultado dos recursos, serão divulgados no Portal do 

Estudante no site do IFPB, no seguinte endereço eletrônico: https://estudante.ifpb.edu.br/, até o dia 26 de setembro 
de 2016. 

6.3 O resultado final será divulgado até o dia 26 de setembro de 2016, no Portal do Estudante no site do IFPB, no seguinte 
endereço eletrônico: https://estudante.ifpb.edu.br/. 

 
 

LEIA-SE: 
 

6. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS SOBRE O RESULTADO PRELIMINAR 
 
6.1 O candidato que desejar interpor recurso(s) contra o resultado preliminar poderá fazê-lo no dia 23 de setembro de 

2016, devendo dar entrada deste(s) por meio de: 
a) Processo aberto no Setor de Protocolo de qualquer um dos campi do IFPB em funcionamento, conforme endereços e 

horários dispostos no subitem 12.10, dirigido à Comissão Permanente de Concursos Públicos (Compec); 
6.1.1 Os recursos deverão estar devidamente fundamentados e instruídos, contendo: nome do candidato, número de 

inscrição, curso a que concorre, endereço para correspondência e número de telefone. 
6.1.2 Os recursos sem a devida fundamentação ou identificação ou interpostos através de fax, internet ou correio 

eletrônico não serão analisados. 
6.1.3 Poderá haver interposição de recurso por meio de procuração outorgada pelo candidato por instrumento 

particular, com firma reconhecida em cartório, ou por instrumento público, dando poderes para tal fim. 
6.2 Os resultados dos recursos julgados procedentes, bem como o resultado dos recursos, serão divulgados no Portal do 

Estudante no site do IFPB, no seguinte endereço eletrônico: https://estudante.ifpb.edu.br/, até o dia 26 de setembro 
de 2016. 

6.3 O resultado final será divulgado até o dia 26 de setembro de 2016, no Portal do Estudante no site do IFPB, no seguinte 
endereço eletrônico: https://estudante.ifpb.edu.br/. 
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ONDE SE LÊ: 
 
 

 
13. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO ESPECIAL 2016.2 
 

ETAPA PERÍODO 

Inscrições 24 a 31 de agosto de 2016 

Divulgação da Relação de Candidatos Inscritos 13 de setembro de 2016 

Divulgação do Resultado Preliminar 20 de setembro de 2016 

Interposição de Recursos contra o Resultado Preliminar 21 de setembro de 2016 

Resultado dos Recursos contra o Resultado Preliminar 26 de setembro de 2016 

Resultado Final do Processo Seletivo 26 de setembro de 2016 

 
 
 

 

LEIA-SE: 
 

 
13. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO ESPECIAL 2016.2 
 

ETAPA PERÍODO 

Inscrições 24 a 31 de agosto de 2016 

Divulgação da Relação de Candidatos Inscritos 13 de setembro de 2016 

Divulgação do Resultado Preliminar 22 de setembro de 2016 

Interposição de Recursos contra o Resultado Preliminar 23 de setembro de 2016 

Resultado dos Recursos contra o Resultado Preliminar 26 de setembro de 2016 

Resultado Final do Processo Seletivo 26 de setembro de 2016 

 

 
 

João Pessoa, 20 de setembro de 2016 

 

 

CÍCERO NICÁCIO DO NASCIMENTO LOPES 

Reitor do IFPB 


