MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO

RETIFICAÇÃO
O Diretor Geral do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Campus Paracatu, no uso de
suas atribuições legais, resolve:
Retificar o subitem 11.1 do Edital 12/2020 – Programa de Assistência Estudantil
Modalidade “Auxílio para atenção à saúde e acessibilidade e para incentivo à cultura e ao
esporte” - Projeto Inclusão Digital - Aquisição de Equipamento - Nível Médio Técnico passando a constar a seguinte redação:
Onde se lê:
11.1. Os estudantes interessados em participar do presente edital de seleção deverão observar
rigorosamente os seguintes prazos:
ATIVIDADE

DATA

Publicação e divulgação do edital

24/11/2020

Prazo de impugnação

24/11/2020 a 25/11/2020

Período de inscrições, de acordo com item 4

26/11/2020 a 30/11/2020

Período de validação das inscrições

01/12/2020 a 02/12/2020

Período de ajustes após validação

03/12/2020 a 06/12/2020

Período de análise dos documentos

07/12/2020 a 10/12/2020

Divulgação da classificação provisória
11/12/2020
(Resultado Parcial)
Período de apresentação de recurso

12/12/2020 a 13/12/2020

Análise dos recursos

14/12/2020

Divulgação do resultado dos recursos

15/12/2020

Divulgação do resultado definitivo

16/12/2020

após análise dos recursos (Resultado Final)
Período de preenchimento de termo de
compromisso

17/12/2020 a 21/12/2020

e entrega de cópia do cartão da conta

Leia-se:
11.1. Os estudantes interessados em participar do presente edital de seleção deverão observar
rigorosamente os seguintes prazos:
ATIVIDADE

DATA

Publicação e divulgação do edital

24/11/2020

Prazo de impugnação

24/11/2020 a 25/11/2020

Período de inscrições, de acordo com item 4

26/11/2020 a 30/11/2020

Período de validação das inscrições

01/12/2020 a 02/12/2020

Período de ajustes após validação

03/12/2020 a 08/12/2020

Período de análise dos documentos

09/12/2020 a 11/12/2020

Divulgação da classificação provisória
12/12/2020
(Resultado Parcial)
Período de apresentação de recurso

14/12/2020 a 15/12/2020

Análise dos recursos

16/12/2020

Divulgação do resultado dos recursos

17/12/2020

Divulgação do resultado definitivo
18/12/2020
após análise dos recursos (Resultado Final)

Período de preenchimento de termo de
compromisso

19/12/2020 a 23/12/2020

e entrega de cópia do cartão da conta
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