SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

Edital nº 03/2016 – PROEXT/IFAP
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA VAGAS REMANESCENTES DO CURSO DE LÍNGUA FRANCESA
PROGRAMA DE PESQUISADORES FRANCESES 2016/2017 (CONIF/AI) nº 01/2015

RETIFICAÇÃO 01

ONDE SE LÊ:
3. DA SELEÇÃO
3.1 Os candidatos serão selecionados através de aplicação de teste de conhecimentos em língua
francesa (nível básico), cuja nota deverá ser igual ou maior a 6,0 (seis) pontos do total de 10,0
(dez).
3.2 O teste de conhecimento em Língua Francesa será realizado nos campi Macapá e Santana no dia
03 de janeiro de 2017, no horário de 09h às 12h, sendo necessário que o candidato se apresente no
local do teste às 8h30.
3.3 Não será permitido o uso de aparelhos celulares ou equipamentos eletrônicos durante a
realização do teste. O tempo máximo de duração do teste será 3 (três) horas.
3.4 O resultado será divulgado no dia 05 de janeiro de 2017, no site institucional do IFAP <
www.ifap.edu.br> e nos Quadros de Aviso dos campi Macapá e Santana.
LEIA-SE:
3. DA SELEÇÃO
3.1 Os candidatos serão selecionados através de aplicação de teste de conhecimentos em língua
francesa (nível básico), cuja nota deverá ser igual ou maior a 6,0 (seis) pontos do total de 10,0
(dez).
3.2 O teste de conhecimento em Língua Francesa será realizado nos campi Macapá e Santana no dia
03 de janeiro de 2017, no horário de 09h às 12h, sendo necessário que o candidato se apresente no
local do teste às 8h30.

3.3 Não será permitido o uso de aparelhos celulares ou equipamentos eletrônicos durante a
realização do teste. O tempo máximo de duração do teste será 3 (três) horas.
3.4 A classificação final será computada em ordem decrescente obedecendo à nota obtida por
cada candidato no teste de conhecimento em Língua Francesa.
3.5 Em caso de empate, a classificação será realizada considerado a idade maior dos
candidatos.
3.6 O resultado será divulgado no dia 05 de janeiro de 2017, no site institucional do IFAP
< www.ifap.edu.br> e nos Quadros de Aviso dos campi Macapá e Santana.
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