
 
 

ERRATA N°01 EDITAL Nº 34/2017 
 
  

No item 5 – DA INSCRIÇÃO, adiciona-se: 
 

Item 5.8 – É necessário que o candidato após o término do preenchimento do formulário eletrônico 

CONFIRME sua inscrição. Para confirmar a inscrição, o candidato deve acessar a opção 

<<CONFIRMAR INSCRIÇÃO.>>. A não confirmação da inscrição implica na desclassificação do 

candidato, visto que sua inscrição não poderá ser homologada.  

Item 5.9 - Ao preencher o formulário eletrônico, ao selecionar a opção de aproveitamento de notas, 

no campo Nº DE INSCRIÇÃO deverá ser preenchido com o Nº DE PROTOCOLO localizado abaixo 

da aba OPÇÃO DE CURSOS.  

 
Item 5.10 – O candidato cujo COEFICIENTE DE RENDIMENTO do Histórico Escolar se apresente 

através de CONCEITO, deverá utilizar a seguinte equivalência: 

        5.10.1 - CONCEITO EXCELENTE ou EQUIVALENTE – Nota 10. 
         5.10.2 - CONCEITO ÓTIMO ou EQUIVALENTE – Nota 9,0. 
         5.10.3 - CONCEITO BOM ou EQUIVALENTE – Nota 8,0 

  5.10.4 - CONCEITO REGULAR ou EQUIVALENTE – Nota 7,0. 

 

Onde se lê: 

5   DAS INSCRIÇÕES 

  
5.1  A inscrição para este processo seletivo far-se-á no período de 18/07 até às 23h55min 

do dia 21/07/2017, exclusivamente via on line, conforme abaixo: 

5.1.1  Acesse o endereço http://www.ifam.edu.br 
5.1.2. Clique em Processo Seletivo. 
5.1.3 Clique no link referente ao Edital Nº 34/2017. 
5.1.4 Siga as instruções. 

5.2. No ato da inscrição, o candidato deverá informar os dados pessoais exigidos no formulário 
eletrônico, bem como a nota do seu Coeficiente de Rendimento (CR) extraído do 
Histórico Acadêmico de Curso de Graduação cursado. 

5.3  Será considerado(a) apto(a) o(a) candidato(a) que obtiver um Coeficiente de Rendimento 
(CR) igual ou superior a 6,0 (seis). 

5.4  O(a) candidato(a) deverá comprovar, mediante Histórico Acadêmico, o mínimo 200 
(duzentas) horas distribuídas em um conjunto de disciplinas da mesma área de 
concentração da Habilitação pretendida.  

5.5  A documentação comprobatória, no caso a cópia do Histórico Acadêmico do(a) 
candidato(a), deverá ser postado em arquivo único, no ato da inscrição, no formulário 
eletrônico. 

5.6  Após a divulgação do resultado final do certame, o(a) candidato(a) que não apresentar os 
documentos comprobatórios dos requisitos necessários para o preenchimento das vagas, já 
explicitados no item 4, será desclassificado. 

5.7  A inscrição do(a) candidato(a) implica no conhecimento e a aceitação tácita das normas e 

condições estabelecidas neste Edital. 
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leia-se: 

5   DAS INSCRIÇÕES 

  
5.1  A inscrição para este processo seletivo far-se-á no período de 18/07 até às 23h55min 

do dia 23/07/2017, exclusivamente via on line, conforme abaixo: 

5.1.1  Acesse o endereço http://www.ifam.edu.br 
5.1.2. Clique em Processo Seletivo. 
5.1.3 Clique no link referente ao Edital Nº 34/2017. 
5.1.4 Siga as instruções. 

5.2. No ato da inscrição, o candidato deverá informar os dados pessoais exigidos no formulário 
eletrônico, bem como a nota do seu Coeficiente de Rendimento (CR) extraído do 
Histórico Acadêmico de Curso de Graduação cursado. 

5.3  Será considerado(a) apto(a) o(a) candidato(a) que obtiver um Coeficiente de Rendimento 
(CR) igual ou superior a 6,0 (seis). 

5.4  O(a) candidato(a) deverá comprovar, mediante Histórico Acadêmico, o mínimo 200 
(duzentas) horas distribuídas em um conjunto de disciplinas da mesma área de 
concentração da Habilitação pretendida.  

5.5  A documentação comprobatória, no caso a cópia do Histórico Acadêmico do(a) 
candidato(a), deverá ser enviada digitalizada em arquivo único, para o e-mail: 
uabedital34@ifam.edu.br. 

5.6  Após a divulgação do resultado final do certame, o(a) candidato(a) que não apresentar os 
documentos comprobatórios dos requisitos necessários para o preenchimento das vagas, já 
explicitados no item 4, será desclassificado. 

5.7  A inscrição do(a) candidato(a) implica no conhecimento e a aceitação tácita das normas e 

condições estabelecidas neste Edital. 

Onde se lê: 

ATIVIDADES DATAS 
Publicação do Edital. 14/07/2017 
Período de Inscrição on-line. 18 a 21/07/2017 
Divulgação do resultado na website do IFAM: www.ifam.edu.br. 25/07/2017 
Interposição de recursos. 26 e 27/07/2017 
Publicação do resultado após recurso na website do IFAM: 
www.ifam.edu.br. 31/07/2017 

Período de Matrícula – 1ª Chamada 02 a 04/08/2017 
Período de Matrícula – 2ª Chamada  08 e 09/08/2017 
Aula Inaugural do Curso De 18 a 27/08/2017 
Início das Aulas no AVEA 28/08/2017 

Leia-se: 

ATIVIDADES DATAS 
Publicação do Edital. 14/07/2017 
Período de Inscrição on-line. O histórico deve ser enviado digitalizado 
para o e-mail : uabedital34@ifam.edu.br  18 a 23/07/2017 

Divulgação do resultado na website do IFAM: www.ifam.edu.br. 26/07/2017 
Interposição de recursos. 26 e 27/07/2017 
Publicação do resultado após recurso na website do IFAM: 
www.ifam.edu.br. 01/08/2017 

Período de Matrícula – 1ª Chamada 02 a 04/08/2017 
Período de Matrícula – 2ª Chamada  08 e 09/08/2017 
Aula Inaugural do Curso De 18 a 27/08/2017 
Início das Aulas no AVEA 28/08/2017 
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