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ANEXO I 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO UNIFCADO PARA CURSOS DE 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO –  2019 

DATA AÇÃO 

05/09/2019  Publicação do edital 

05/09 a 06/09/2019 Período para contestação do edital (por petição protolocolada 

na reitoria ou nos campi do IFPA)  

09/09 a 13/09/2019 Período para solicitação de isenção do pagamento da taxa 

de inscrição e entrega de documentos comprobatórios 

17/09/2019 Resultado provisório do pedido de isenção do pagamento da 

taxa de inscrição 

17 e 18/09/2019 Entregar Requerimento de RECURSO contra o resultado 

provisório do pedido de isenção da taxa de inscrição no campus 

listado no subitem 1.11 do edital (Anexo XIII) preenchido e 

assinado. 

19/09/2019 Resultado final do pedido de isenção do pagamento da taxa de 

inscrição 

17/09, a partir das 10:00 horas,  

até as 23:59 h de 10/10/2019 

Período de inscrições 

17/09 a 10/10/2019 Período para o candidato (a) com deficiência solicitar condição 

especial para a realização das provas (Anexo X – Entregar no 

Campus) 

11/10/2019 Prazo final para pagamento do Boleto Bancário de inscrição 

18/10/2019 Resultado do pedido de atendimento especial e tempo 

adicional. 

A partir do dia 14/11/2019 Consulta online e impressão do comprovante definitivo de 

inscrição com o local de prova 

01/12/2019 Data da prova escrita 

03/12/2019 Publicação do gabarito preliminar  

03/12 até as 23:59 h de 

04/12/2019 

Interposição de recursos contra o gabarito preliminar das provas 

(diretamente no site www.prosel.ifpa.edu.br, na área do 

candidato) (horário máximo para envio até 23h59min do dia 

04/12/2019) 

05 e 09/12/2019 Análise e julgamento dos recursos interpostos contra o gabarito 

preliminar das provas objetivas 

10/12/2019 Resultado dos recursos interpostos contra o gabarito preliminar 

das provas objetivas 

10/12/2019 Publicação do gabarito oficial  

10/01/2020 Divulgação do resultado final 

10/01 até as 23:59 h de 

12/01/2020 

Interposição de recursos contra o resultado final das provas 

(diretamente no site www.prosel.ifpa.edu.br, na área do 

candidato) (horário máximo para envio até 23h59min do dia 
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12/01/2020) 

13/01/2020 Análise e julgamento dos recursos contra o resultado final das 

provas 

14/01/2020 Publicação do resultado do recurso contra o resultado final 

14/01/2020 Homologação do resultado final  

A partir do dia 15/01/2020 Pré-cadastro de calouros online em sistema informacional 

20/01 a 31/01/2020 Período de habilitação de matrícula 

A partir do dia 03/02/2020 Início das aulas, conforme calendário acadêmico de cada 

campus participante do processo seletivo. 

A partir do dia 04/02/2020 Convocação dos candidatos em lista de espera 

A partir do dia 06/02/2020 Habilitação de matrícula dos candidatos em lista de espera 

 

 

 

Belém, 17 de setembro de 2019. 
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