Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí-IFPI
CAMPUS PEDRO II
RUA ANTONINO MARTINS DE ANDRADE, Nº 750,
BAIRRO ENGENHO NOVO, PEDRO II-PI.
Site: www.ifpi.edu.br
EDITAL 06/2021 – CAMPUS PEDRO II/IFPI, de 30 de julho de 2021.

ERRATA AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 2021/2 IFPI

Dispõe sobre o Edital de Chamada Pública para ingresso na Educação Profissional Técnica de Nível Médio na forma
Subsequente, para o segundo semestre letivo do ano de 2021, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Piauí (IFPI).
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ, por meio do Campus Pedro II, torna público o
presente Edital contendo as normas e os procedimentos referentes à realização das inscrições, seleção e classificação
dos candidatos ao Edital de Chamada Pública para preenchimento de 80 vagas, ofertadas para o segundo semestre
letivo de 2021, nos cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Piauí, na forma Subsequente ao Ensino Médio, no Campus Pedro II.
Onde se lê:

CRONOGRAMA CHAMADA PÚBLICA 2021/2 – IFPI
ATIVIDADE

PERÍODO

DIVULGAÇÃO DO EDITAL

30/07/2021

Solicitação de nome social

30/07 a 08/08/2021

PERÍODO DE INSCRIÇÕES

30/07 a 08/08/2021

Publicação Edital Complementar para
Heteroidentificação

02/08/2021

Resultado preliminar referente às médias escolares

11/08/021

Prazo para recursos referente às médias escolares

12/08/2021

Resultado dos recursos referente às médias
escolares

13/08/2021

RESULTADO FINAL DA CHAMADA PÚBLICA

16/08/2021

Publicação Edital de Convocação para
Heteroidentificação para autodeclarados pretos,
pardos e indígenas

17/08/2021

Processo de Heteroidentificação

19 e 20/08/2021

Resultado Parcial do Processo de
Heteroidentificação
Recurso de Parecer do Processo de
Heteroidentificação
Resultado Final do Processo de
Heteroidentificação
Matrícula dos candidatos aprovados/Chamada dos
classificados/Início do período letivo
Passa-se a ler:

23/08/2021
24 e 25/08/2021 (até 12h da manhã)
26/08/2021
30/08 a 03/09 /2021

CRONOGRAMA CHAMADA PÚBLICA 2021/2 – IFPI
ATIVIDADE

PERÍODO

DIVULGAÇÃO DO EDITAL

30/07/2021

Solicitação de nome social

30/07 a 15/08/2021

PERÍODO DE INSCRIÇÕES

30/07 a 15/08/2021

Publicação Edital Complementar para
Heteroidentificação
Resultado preliminar referente às médias escolares

02/08/2021
18/08/021

Prazo para recursos referente às médias escolares

20/08/2021

Resultado dos recursos referente às médias
escolares

23/08/2021

RESULTADO FINAL DA CHAMADA PÚBLICA

23/08/2021

Publicação Edital de Convocação para
Heteroidentificação para autodeclarados pretos,
pardos e indígenas

26/08/2021

Processo de Heteroidentificação
Resultado Parcial do Processo de
Heteroidentificação
Recurso de Parecer do Processo de
Heteroidentificação
Resultado Final do Processo de
Heteroidentificação
Matrícula dos candidatos aprovados/Chamada dos
classificados

02/09 a 10/09/2021 até as 12h da
manhã
13/09/2021 a partir das 16 h
14/09/2021 (até
15h)
15/09/2021
20 e 21/09 /2021

Onde se lê

2.1 Os candidatos concorrentes às vagas destinadas aos autodeclarados NEGROS (pretos ou pardos)
e
INDÍGENAS,
convocados
para
matrícula,
deverão
acessar
a
página:
https://www.ifpi.edu.br/processos-seletivos/chamadas-publicas, nos dias 02/09 e 03/09/2021, e
preencher o formulário para o procedimento de validação de heteroidentificação, para
submeterem-se ao processo de heteroidentificação, a ser realizado pela Comissão designada para
esse fim.
Passa-se a ler:

2.1 Os candidatos concorrentes às vagas destinadas aos autodeclarados NEGROS (pretos ou pardos)
e
INDÍGENAS,
convocados
para
matrícula,
deverão
acessar
a
página:
https://www.ifpi.edu.br/processos-seletivos/chamadas-publicas, nos dias 02/09 e 10/09/2021 até as
12h da manhã, e preencher o formulário para o procedimento de validação de heteroidentificação,
para submeterem-se ao processo de heteroidentificação, a ser realizado pela Comissão designada
para esse fim.

Onde se lê:

3.1 O resultado das avaliações de Heteroidentificação dos candidatos será publicado na página
eletrônica do IFPI em https://www.ifpi.edu.br/processos-seletivos/chamadas-publicas após as 15h
do dia 06/09/2021.

Passa-se ler:

3.1 O resultado das avaliações de Heteroidentificação dos candidatos será publicado na página
eletrônica do IFPI em https://www.ifpi.edu.br/processos-seletivos/chamadas-publicas após as 16h
do dia 13/09/2021.

Onde se lê:

4.1 Para assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa, o candidato que se autodeclarou
NEGRO (preto ou pardo) e INDÍGENA, cuja autodeclaração foi considerada INDEFERIDA pela Comissão
de Validação de Autodeclaração Étnico- racial, terá prazo para recorrer da decisão, uma única vez,
após a publicação do resultado parcial até 12h do dia 08/09/2021.
Passa-se a ler:

4.1 Para assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa, o candidato que se autodeclarou
NEGRO (preto ou pardo) e INDÍGENA, cuja autodeclaração foi considerada INDEFERIDA pela
Comissão de Validação de Autodeclaração Étnico- racial, terá prazo para recorrer da decisão, uma
única vez, após a publicação do resultado parcial até 15h do dia 14/09/2021
Onde se lê:

5.1 O resultado do recurso avaliado pela nova Comissão de Validação de Autodeclaração Étnico-racial
dos candidatos que recorrerem será publicado até dia 09/09/2021;

Passa-se a ler:

5.1 O resultado do recurso avaliado pela nova Comissão de Validação de Autodeclaração Étnicoracial dos candidatos que recorrerem será publicado até dia 15/09/2021;
Onde se lê:
6.1 A Matrícula dos candidatos aprovados/chamados dos classificados será nos dias 10, 13 e
14/09/2021;
Passa-se a ler:
6.1 A Matrícula dos candidatos aprovados/chamados dos classificados será nos dias 20 e
21/09/2021.

Pedro II (PI), 06 de setembro de 2021.

RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA
Diretor Geral

