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 9.8 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 Superior passando a constar a seguinte redação:
Onde se lê:
9.8 Para os integrantes do grupo familiar do candidato (inclusive o próprio candidato)
que sejam profissionais informais, a comprovação de renda será feita mediante
declaração de profissional informal informando o valor médio mensal de sua renda
bruta, juntamente com a documentação elencada no item 10.3, juntamente com extrato
de vínculos e contribuições à Previdência (CNIS - Cadastro Nacional de Informações
Sociais) que comprove inexistência de vínculo empregatício ou outra fonte de renda, tais
como "nada consta previdenciário" e "extrato previdenciário" ou outro documento
emitido pela Previdência Social.
Leia-se:
9.8 Para os integrantes do grupo familiar do candidato (inclusive o próprio candidato)
que sejam profissionais informais, a comprovação de renda será feita mediante
declaração de profissional informal informando o valor médio mensal de sua renda
bruta, juntamente com a documentação elencada no item 9.3, juntamente com extrato
de vínculos e contribuições à Previdência (CNIS - Cadastro Nacional de Informações
Sociais) que comprove inexistência de vínculo empregatício ou outra fonte de renda, tais
como "nada consta previdenciário" e "extrato previdenciário" ou outro documento
emitido pela Previdência Social.
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