
1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 012 DE 2017 

 

PROCESSO SELETIVO AO CURSO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA 

– LICENCIATURA – 2018 

 

Onde se lê: 

5.1.2.1 – A Prova de Redação em Língua Portuguesa será realizada às 10 horas do dia 

05/11/2017 com duração máxima de duas (2) horas.  

 

Leia–se: 

5.1.2.1 – A Prova de Redação em Língua Portuguesa será realizada às 10 horas do dia 

22/10/2017 com duração máxima de duas (2) horas.  

 

Onde se lê: 

5.1.2.2 - O local de realização da prova será informado no dia 18/10/2017, a partir das 18 

horas, exclusivamente no endereço eletrônico http://www.ines.gov.br. 

Leia–se: 

5.1.2.2 - O local de realização da prova será informado no dia 11/10/2017, a partir das 18 

horas, exclusivamente no endereço eletrônico http://www.ines.gov.br. 

 

Onde se lê: 

7.1 - O resultado da Prova de LIBRAS será divulgado a partir das 18hs do dia 

06/10/2017 exclusivamente no endereço eletrônico http://www.ines.gov.br. 

 

 

Leia–se: 

7.1 - O resultado da Prova de LIBRAS será divulgado a partir das 18hs do dia 

04/10/2017 exclusivamente no endereço eletrônico http://www.ines.gov.br. 

 

Onde se lê: 

 

7.2 – O resultado da Prova de Redação em Língua Portuguesa será divulgado a partir 

das 18hs do dia 14/11/2017 exclusivamente no endereço 

eletrônico http://www.ines.gov.br. 

 

 

Leia–se: 

7.2 – O resultado da Prova de Redação em Língua Portuguesa será divulgado a 
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partir das 18hs do dia 31/10/2017 exclusivamente no endereço 

eletrônico http://www.ines.gov.br. 

Onde se lê: 

8.3 – O candidato deverá entregar seu requerimento de que trata o item 8.2 no 

Departamento de Ensino Superior do Instituto Nacional de Educação de Surdos – DESU / 

INES, com sede na Rua das Laranjeiras n° 232, Laranjeiras – RJ, no dia 09/10/2017 ou 

10/10/2017, entre 10 horas e 17 horas para o recurso da Prova  de LIBRAS. 

 

Leia-se: 

8.3 – O candidato deverá entregar seu requerimento de que trata o item 8.2 no 

Departamento de Ensino Superior do Instituto Nacional de Educação de Surdos – DESU / 

INES, com sede na Rua das Laranjeiras n° 232, Laranjeiras – RJ, no dia 06/10/2017 ou 

09/10/2017, entre 10 horas e 17 horas para o recurso da Prova  de LIBRAS. 

 

Onde se lê: 

8.4 - O candidato deverá entregar seu requerimento de que trata o item 8.2 no 

Departamento de Ensino Superior do Instituto Nacional de Educação de Surdos – DESU / 

INES, com sede na Rua das Laranjeiras n° 232, Laranjeiras – RJ, no dia 16/11/2017 ou 

17/11/2017, entre 10 horas e 17 horas para o recurso da Prova  de Redação em Língua 

Portuguesa.. 

 

Leia-se: 

8.4 - O candidato deverá entregar seu requerimento de que trata o item 8.2 no 

Departamento de Ensino Superior do Instituto Nacional de Educação de Surdos – DESU / 

INES, com sede na Rua das Laranjeiras n° 232, Laranjeiras – RJ, no dia 06/11/2017 ou 

07/11/2017, entre 10 horas e 17 horas para o recurso da Prova  de Redação em Língua 

Portuguesa.. 

 

 

Onde se lê: 

8.9 – Os resultados dos recursos serão divulgados no dia 18/10/2017 para a Prova de 

LIBRAS e no dia 22/11/2017 para a Prova de Redação em Língua Portuguesa  no 

endereço eletrônico http://www.ines.gov.br. 

 

Leia-se:  

8.9 – Os resultados dos recursos serão divulgados no dia 11/10/2017 para a Prova de 

LIBRAS e no dia 10/11/2017 para a Prova de Redação em Língua Portuguesa  no 

endereço eletrônico http://www.ines.gov.br. 

 

 

http://www.ines.gov.br/


Onde se lê: 

11.1 - Divulgada a lista dos candidatos classificados, estes deverão efetuar a matrícula no 

DESU / INES, entre os dias 28/11/2017 e 29/11/2017, das 10 horas às 20 horas. 

 

 

Leia-se:  

11.1 - Divulgada a lista dos candidatos classificados, estes deverão efetuar a matrícula no 

DESU / INES, entre os dias 27/11/2017 e 28/11/2017, das 10 horas às 20 horas. 

 

 

 


