
 

 
 CLASSIFICATÓRIO 2015.2 

 
EDITAL: site do IFPI(www.ifpi.edu.br) 

 
1- VAGAS: CURSOS TÉCNICOS: 

 
• Concomitante/Subsequente em Agricultura: 40 vagas, turno tarde (duração 

de dois anos). 

 

• Concomitante/Subsequente em Administração: 40 vagas, turno noite (duração 
de dois anos). 

 
2- INSCRIÇÃO: 

• As inscrições serão realizadas em uma única etapa e estarão abertas, 

EXCLUSIVAMENTE via Internet, no site do IFPI 
(http://www.ifpi.edu.br/classificatorio2015-2), a partir do dia 28 de abril, até às 
23h59 do dia 08 de junho de 2015, horário local, com pagamento do boleto 

até dia 08 de junho de 2015. 
 

• VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 25,00. o candidato deverá imprimir a Guia 
de Recolhimento da União (GRU), que deverá ser paga somente nas agências e 
caixas eletrônicos do Banco do Brasil, até o dia 08 de junho de 2015 (observado 

o horário estabelecido pelo Banco do Brasil para quitação nesta data).  
 

3- ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO: 
 

◦ Haverá isenção do valor da taxa de inscrição somente para o candidato 

oriundo da rede pública de ensino que se declarar impossibilitado de arcar 

com o pagamento da mesma e comprovar tal situação atendendo o que diz o 

edital, que se encontra no site do IFPI(www.ifpi.edu.br). 
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• QUANTIDADE DE ISENÇÕES PARA O IFPI-CAMPUS VALENÇA: 08 isenções 

• Período de pedido de isenção: das 8h às 11h e das 14h às 17h do dia 22 de 

abril de 2015 até o dia 24 de abril de 2015, no IFPI- Campus Valença. O 

resultado da solicitação de isenção será divulgado no site do IFPI e no 

campus Valença na data de 27/04/2015. 

 

◦ Os candidatos contemplados com a isenção deverão acessar o site do 

IFPI (http://www.ifpi.edu.br/classificatorio2015-2), no período de 28 de 

abril de 2015 a 08 de junho de 2015, para fazer sua inscrição no Exame 

Classificatório 2015.2. 

 

4- PROVAS: 

 

◦ Domingo, dia 28 de junho de 2015, das 8h às 12h, horário local, nos locais 

previamente divulgados. 

DO ATENDIMENTO ESPECIAL NO DIA DA PROVA 

◦ O candidato com deficiência poderá solicitar condição especial para 

realização da prova, mediante Requerimento - ANEXO V, o qual deverá ser 

entregue, via protocolo, no campus de realização da prova, conforme ANEXO 

I, do dia 28 de abril até às 17h do dia 08 de junho de 2015 (em dias úteis), 

anexando laudo médico emitido nos últimos doze meses, constando o CID, 

datado, carimbado e assinado pelo médico especialista, além de informar os 

aparelhos ou equipamentos que usualmente utiliza, os quais serão colocados 

sob avaliação do sistema de segurança deste Exame Classificatório. 

 

◦ A candidata lactante também poderá solicitar condição especial para 

realização da prova, mediante Requerimento - ANEXO V, o qual deverá ser 

entregue, via protocolo, no campus de realização da prova, conforme ANEXO 

I, do dia 28 de abril de 2015 até às 17h do dia 08 de junho de 2015, para 

adoção das providências necessárias. 
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