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EDITAL Nº 62/2016
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
EDITAL Nº 62, DE 7 DE JUNHO DE 2016
RETIFICAÇÃO DOS PRAZOS DO EDITAL Nº 59/2016
PROCESSO Nº 23000.005363/2014-41
A Secretária de Educação Superior Substituta, no uso de suas atribuições, RESOLVE:
RETIFICAR a data de início dos cursos, o prazo de inscrição e a data de divulgação dos
resultados do Processo Seletivo para ocupação de vagas dos cursos presenciais de língua
inglesa ofertados pelos Núcleos de Línguas no âmbito do Programa Idiomas sem Fronteiras –
Inglês – Oferta 05/2016, previstos nos itens 1.3, 2.2 e 4.1, respectivamente, do Edital nº 59, de
25 de maio de 2016, publicado no DOU nº 101, de 30 de maio de 2016, Seção 3, pg. 24,
conforme disposto a seguir:
Onde se lê: “1.3 Os cursos terão a duração mínima de 16 (dezesseis) horas e máxima de 48
(quarenta e oito) horas, a depender da proposta pedagógica de cada NucLi e das
especificidades locais e terão início a partir de 4 de julho de 2016, conforme dia da semana
correspondente ao curso em que o candidato se inscrever.”
Leia-se: “1.3 Os cursos terão a duração mínima de 16 (dezesseis) horas e máxima de 48
(quarenta e oito) horas, a depender da proposta pedagógica de cada NucLi e das
especificidades locais e terão início a partir de 11 de julho de 2016, conforme dia da semana
correspondente ao curso em que o candidato se inscrever.”
Onde se lê: “2.2. O sistema ficará disponível para inscrição dos candidatos de 12h00 do dia 9
de junho de 2016 até 12h00 do dia 21 de junho de 2016, observado o horário oficial de
Brasília – DF.”
Leia-se: “2.2. O sistema ficará disponível para inscrição dos candidatos de 12h00 do dia 16 de
junho de 2016 até 12h00 do dia 27 de junho de 2016, observado o horário oficial de Brasília –
DF.”
Onde se lê: “4.1. O status da inscrição do candidato estará disponível para consulta no endereço
isf.mec.gov.br/inglês, a partir de 12h00 do dia 24 de junho de 2016. Caberá exclusivamente ao
candidato conferir o resultado da seleção.”
Leia-se: “4.1. O status da inscrição do candidato estará disponível para consulta no endereço
isf.mec.gov.br/inglês, a partir de 12h00 do dia 1º de julho de 2016. Caberá exclusivamente ao
candidato conferir o resultado da seleção.”
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Ratificam-se as demais disposições contidas no Edital nº 59, de 25 de maio de 2016, mantendose inalterados os dispositivos não alcançados pelo presente Edital.

DULCE MARIA TRISTÃO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SUBSTITUTA
Documento assinado eletronicamente por Dulce Maria Tristao, Secretário(a),
Substituto(a), em 03/06/2016, às 13:06, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0257004 e o código CRC C6CEBF0B.
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