
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DEEDUCAÇÃO, CIÊNCIA ETECNOLOGIA DA PARAÍBA PRÓ-

REITORIA DE PESQUISA, INOVAÇÃO EPÓS-GRADUAÇÃO

EDITAL Nº 56/2019 - retificação pelo Edital Nº 53/2019

PROCESSOSELETIVOPARAOCURSODEPÓS-GRADUAÇÃOLATOSENSUEMHIGIENE
OCUPACIONAL - CAMPUS PATOS

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa,

Inovação e Pós-Graduação - PRPIPG, RETIFICA o Edital de abertura de inscrições para a seleção de candidatos

ao Curso de Pós-Graduação em Higiene Ocupacional no Campus Patos, autorizado pela Resolução - CS N° 56, de

19 de dezembro de 2018, na modalidade Lato Sensu, com ingresso no primeiro semestre letivo do ano de 2020.

Onde se lê:

5. DA INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

5.3. No ato da inscrição, o candidato deverá fornecer os seguintes documentos obrigatórios:

(d) Diploma de Curso de Graduação, Certificado de Conclusão de Curso legalmente reconhecido pelo

MEC (cópia autenticada emcartório);

Leia-se:

5. DA INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

5.3. No ato da inscrição, o candidato deverá fornecer os seguintes documentos obrigatórios:

(d) Diploma de Curso de Graduação, Certificado de Conclusão de Curso legalmente reconhecido pelo

MEC (cópia autenticada em cartório) ou declaração original emitida pela Coordenação do Curso

informando atendimento a todos critérios de conclusão, restando apenas o recebimento do

diploma/certificado;

Onde se lê:

10. CRONOGRAMA

ATIVIDADES DATAS
Inscrições e entrega de documentos 05 de novembro a 18 de novembro de 2019
Divulgação das inscrições 22 de novembro de 2019
Prazo para recurso (inscrições indeferidas) 25 de novembro de 2019
Resultado da homologação das inscrições 28 de novembro de 2019



Prova 11 de dezembro de 2019
Resultado da prova e da análise de currículo 20 de dezembro de 2019
Prazo para recurso (prova e análise de currículo) 26 e 27 de dezembro de 2019
Resultado final 06 de janeiro de 2020
Matrícula 28 e 29 de janeiro de 2020
Início das aulas 05 de fevereiro de 2020

Leia-se:

10. CRONOGRAMA

ATIVIDADES DATAS
Inscrições e entrega de documentos 05 de novembro a 16 de dezembro de 2019
Divulgação das inscrições 20 de dezembro de 2019
Prazo para recurso (inscrições indeferidas) 26 e 27 de dezembro de 2019
Resultado da homologação das inscrições 06 de janeiro de 2020
Prova 29 de janeiro de 2020
Resultado da prova e da análise de currículo 12 de fevereiro de 2020
Prazo para recurso (prova e análise de currículo) 13 e 14 de fevereiro de 2020
Resultado final 19 de fevereiro de 2020
Matrícula 02 a 04 de março de 2020
Início das aulas 11 de março de 2020

Onde se lê:

11. DA MATRÍCULA

11.2 No ato da matrícula, o candidato classificado deve apresentar 2 (duas) fotos 3x4 e cópia autenticada

legível (ou original + cópia legível) dos seguintes documentos:

(d) Diploma, Certificado de conclusão do EnsinoSuperior;

Leia-se:

11. DA MATRÍCULA

11.2 No ato da matrícula, o candidato classificado deve apresentar 2 (duas) fotos 3x4 e cópia autenticada

legível (ou original + cópia legível) dos seguintes documentos:

(d) Diploma, Certificado de conclusão do EnsinoSuperior ou declaração original emitida pela Coordenação
do Curso informando atendimento a todos critérios de conclusão, restando apenas o recebimento do
diploma/certificado;

João Pessoa, 19 de novembro de 2019.

Silvana Luciene do Nascimento Cunha Costa
Pró-Reitora de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação
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