MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA E GESTÃO AMBIENTAL

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 7/2020 GAB-FOR/DG-FOR/FORTALEZA-IFCE
Devido a erros tipográficos ou de omissão na citação dos anexos, observados no Edital nº 7/2020
GAB-FOR/DG-FOR/FORTALEZA-IFCE, o Diretor Geral do Campus retifica o edital supracitado
conforme determinado a seguir:
NO SUBITEM 3.3
ONDE SE LÊ:
“3.3 No ato da inscrição, [...], bem como devem ser anexados eletronicamente os seguintes
documentos no formato .pdf:
[...]





curriculo Lattes, em versão pdf, retirado da Plataforma Lattes do CNPq, na versão em
língua portuguesa, do período de 2015 a 2019;
documentação comprobatória dos títulos ou equivalentes na sequência estritamente
declarada no currículo Lattes, especificamente aqueles pontuados conforme tabela
apresentada no ANEXO V deste edital (a identificação incorreta do título impedirá o seu
cômputo para fins de seleção);
plano de pesquisa, seguindo o modelo disponibilizado no Anexo IV deste edital.”

LEIA-SE:
“3.3 No ato da inscrição, [...], bem como devem ser anexados eletronicamente os seguintes
documentos no formato .pdf:
[...]




plano de pesquisa, seguindo modelo disponibilizado no ANEXO II deste edital;
curriculo Lattes, em versão pdf, retirado da Plataforma Lattes do CNPq, na versão em
língua portuguesa, do período de 2015 a 2020;
documentação comprobatória dos títulos ou equivalentes na sequência estritamente
declarada no currículo Lattes, especificamente aqueles pontuados conforme tabela
apresentada no ANEXO III deste edital (a identificação incorreta do título impedirá o seu
cômputo para fins de seleção)”.

NO SUBITEM 7.2:
ONDE SE LÊ:
“7.2 Recursos contra os resultados preliminares do processo seletivo deverão ser apresentados
pelos candidatos mediante carta à Comissão de Seleção a ser entregue pessoalmente ou por
procuração na Secretaria do PGTGA no campus de Fortaleza do IFCE”.

LEIA-SE:
“7.2 Recursos contra os resultados preliminares do processo seletivo deverão ser apresentados
pelos candidatos carta-formulário à Comissão de Seleção, seguindo modelo disponibilizado
no ANEXO IV, a ser entregue pessoalmente ou por procuração na Secretaria do PGTGA no
campus de Fortaleza do IFCE”.

Fortaleza, 14 de fevereiro de 2020
______________________________________
Prof. José Eduardo Souza Bastos
Diretor Geral do IFCE Campus Fortaleza

