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EDITAL 013/2017 de 22 de dezembro de 2017
Retificação 1
O DIRETOR PRÓ-TEMPORE DO CAMPUS SANTA LUZIA DO INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS, por meio da Diretoria de
Ensino, Pesquisa e Extensão (DEPE), no uso de suas atribuições legais, resolve retificar o edital
013/2017 de 22 de dezembro de 2017, nos termos a seguir:
Onde se lê:
3.1. O período de inscrições será do dia 08 (oito) de Janeiro de 2018 (dois mil e dezoito) até as 23:59
(vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 22 (vinte dois) de janeiro de 2018 (dois mil e
dezoito). O cronograma do processo seletivo encontra-se no ANEXO I deste edital.
Lê-se:
3.1. O período de inscrições será do dia 08 (oito) de Janeiro de 2018 (dois mil e dezoito) até as 23:59
(vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 29 (vinte nove) de janeiro de 2018 (dois mil
e dezoito). O cronograma do processo seletivo encontra-se no ANEXO I deste edital.
Onde se lê:
ANEXO I
Cronograma para o processo seletivo 2018 para o Programa Institucional de Bolsas
ETAPAS

DATA

Início das inscrições

08//01/2018

Término das inscrições

22/01/2018

Homologação das inscrições, a partir de:

23/01/2018

Prazo para impetrar recurso das homologações

Período de avaliação

Até dois dias úteis após a divulgação
das inscrições homologadas.
Até 02/02/2018

Resultado do processo seletivo, a partir de:

05/02/2018

Prazo para impetrar recursos:

Até dois dias úteis após a divulgação
do resultado.

Resultado dos recursos, a partir de:

07/02/2018

Homologação do Resultado Final, a partir de:

07/02/2018

Período de vigência da bolsa

Março a dezembro de 2018

*OBS. As datas podem ser alteradas, desde que respeitados o lapso temporal de um dia útil a
contar da data da publicação do resultado do edital.
Lê-se:
ANEXO I
Cronograma para o processo seletivo 2018 para o Programa Institucional de Bolsas
ETAPAS

DATA

Início das inscrições

08//01/2018

Término das inscrições

29/01/2018

Homologação das inscrições, a partir de:

30/01/2018

Prazo para impetrar recurso das homologações

Período de avaliação

Até dois dias úteis após a divulgação
das inscrições homologadas.
Até 10/02/2018

Resultado do processo seletivo, a partir de:
Prazo para impetrar recursos:

12/02/2018
Até dois dias úteis após a divulgação
do resultado.

Resultado dos recursos, a partir de:

15/02/2018

Homologação do Resultado Final, a partir de:

16/02/2018

Período de vigência da bolsa

Março a dezembro de 2018

*OBS. As datas podem ser alteradas, desde que respeitados o lapso temporal de um dia útil a
contar da data da publicação do resultado do edital.
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