MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA

COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO 2011/2
EDITAL Nº 10, DE 18 DE ABRIL DE 2011
O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, através deste edital torna público, que as inscrições para o
Processo Seletivo Unificado 2011/2 foram PRORROGADAS até o dia 25 de abril de 2011.
1. PERÍODO DE PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
1.1. As inscrições ficam prorrogadas até o dia 25 de abril de 2011.
1.2. As inscrições deverão ser feitas pelo site <www.ifro.edu.br/processoseletivo> com geração de boletos até
às 23h59min do dia 25 de abril de 2011e pagamento 26 de abril de 2011, às 14 horas.
2. ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
2.1. O novo período para solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição será de 18 a 20 de abril de 2011.
2.2. A relação dos candidatos contemplados com a isenção de Taxa será publicada em 22 de abril de 2011,
até as 18 horas, no site <www.ifro.edu.br/processoseletivo>.
2.3. Os candidatos contemplados com a isenção de taxa devem comparecer ao campus em que requereram
o benefício para a retirada do comprovante no dia 25 de abril de 2011, impreterivelmente, das 8 às 11horas e
das 14 às 17 horas.
2.4. O candidato que não comparecer no campus para a retirada do comprovante de isenção de inscrição na data
acima perderá o benefício e somente poderá participar o Processo Seletivo Unificado 2011/2 mediante o pagamento da
taxa de inscrição até o prazo estipulado no item 1.2.

3. CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO
3.1. O Cartão de Confirmação de Inscrição estará disponível no site <www.ifro.edu.br/processoseletivo>, a
partir do dia 6 de maio de 2011.
3.2. As correções dos dados do Cartão de Confirmação de Inscrição serão efetuadas pela Comissão do
Processo Seletivo, nos dias 9 e 10 de maio de 2011;
4. O candidato que não efetivou o pagamento até as 14 horas do dia 18 de abril, data prevista no edital nº
006, de 24 de março de 2011, poderá reimprimir a GRU (boleto bancário) com nova data de pagamento.
5. Ficam mantidas as demais informações contidas nos Editais nº 006, de 24 de março de 2011 e nº 008 de
4 de abril de 2011.
Porto Velho, 18 de abril de 2011.

RAIMUNDO VICENTE JIMENEZ
Reitor

