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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 10, DE 18 DE AGOSTO DE 2015. 

 
O Diretor-Geral do IFRS - Câmpus Porto Alegre, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pela Portaria nº 14, de 07 de janeiro de 2013, juntamente com 
Coordenação do Pós-Graduação em Gestão Empresarial, TORNA PÚBLICA a 
RETIFICAÇÃO do Edital nº 55, de 04 de agosto de 2015, nos seguintes termos: 

 

 
I – No item 24 – PROCESSO SELETIVO: onde se lê: “Na mesma ocasião será incluída 
uma questão dissertativa (carta de apresentação), valendo até 15 pontos, onde o 
candidato registrará a sua motivação para ingresso neste curso”, leia-se: “Na mesma 
ocasião será incluída uma questão dissertativa (carta de apresentação), valendo até 15 
pontos, onde o candidato registrará a sua motivação para ingresso neste curso. A carta 
deverá ter no mínimo 18 (dezoito) e no máximo 30 (trinta) linhas”. 
 
II – No item 26 – PROCESSO SELETIVO: onde se lê: “A prova terá uma duração de 
três horas, das 09hs00 até às 12hs00min, do dia 29/8/2015”, leia-se: “A prova terá uma 
duração de três horas, das 09hs00 até às 12hs00min, do dia 29/8/2015. O candidato 
fica convocado a comparecer ao local da prova (Rua Coronel Vicente, 281 – Centro 
Histórico /Porto Alegre), às 8:30h, portando documento de identidade com foto e caneta 
esferográfica azul ou preta. Não será autorizada a entrada de candidatos após às 9h”. 
 
III - Excluir o ANEXO VIII na sua integralidade. 
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* A via original assinada encontra-se na Chefia de Gabinete, disponível para consulta. 


