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  COMUNICADO Nº 1/2021 - DAE-VTP/DRG/VTP/IFSP

Assunto: Errata - Edital 175 - Bolsa Ensino
 

O diretor adjunto educacional do IFSP - Votuporanga, Rafael Garcia Leonel Miani, vem por meio do presente documento, alterar
o prazo de inscrição definidos no edital 175 referente ao bolsa ensino, bem como o cronograma inicial previsto no edital. Além
disso, foi alterado o envio do processo. Seguem as correções:

1. NA DESCRIÇÃO DO EDITALNA DESCRIÇÃO DO EDITAL

Onde se lêOnde se lê

estão abertas, no período de 26 de abril a 07 de maio de 2021, no período de 26 de abril a 07 de maio de 2021, as inscrições.

Leia-se:Leia-se:

estão abertas, no período de 26 de abril a 14 de maio de 2021, no período de 26 de abril a 14 de maio de 2021, as inscrições.

2. ITEM 3.1ITEM 3.1

Onde se lêOnde se lê

O período de inscrições do projeto é de 26 de abril a 07 de maio de 2021.26 de abril a 07 de maio de 2021.

Leia-se:Leia-se:

O período de inscrições do projeto é de 26 de abril a 14 de maio de 2021 as 14:00 horas de Brasília.26 de abril a 14 de maio de 2021 as 14:00 horas de Brasília.

3. ITEM 3.2ITEM 3.2

Onde se lêOnde se lê

As inscrições dos projetos deverão ser feitas por meio de processo eletrônico encaminhado para CAE-VTP (CoordenadoriaCAE-VTP (Coordenadoria
de Apoio ao Ensino)de Apoio ao Ensino) pelo SUAP, entre os dias 26 de abril a 07 de maio de 2021.26 de abril a 07 de maio de 2021.

Leia-se:Leia-se:

As inscrições dos projetos deverão ser feitas por meio de processo eletrônico encaminhado para DAE-VTPDAE-VTP pelo SUAP,
entre os dias 26 de abril a 14 de maio de 2021 as 14:00 horas de Brasília.26 de abril a 14 de maio de 2021 as 14:00 horas de Brasília.

4. ITEM 3.4ITEM 3.4

Onde se lêOnde se lê

A seleção dos projetos será feita nos dias 11 e 12 de maio, por Comissão designada pelo Diretor-Geral do Câmpus e a
divulgação do resultado será no dia 14 de maio (quinta-feira) pelo site do Câmpus.divulgação do resultado será no dia 14 de maio (quinta-feira) pelo site do Câmpus.

Leia-se:Leia-se:

A seleção dos projetos será feita nos dias 17 e 18 de maio, por Comissão designada pelo Diretor-Geral do Câmpus e a
divulgação do resultado será no dia 20 de maio (quinta-feira) pelo site do Câmpus.divulgação do resultado será no dia 20 de maio (quinta-feira) pelo site do Câmpus.

5. ITEM 5.1 (DOS RECURSOS)ITEM 5.1 (DOS RECURSOS)

Onde se lêOnde se lê

Os autores de propostas poderão interpor recurso no dia 17 e 18 de maio de 202117 e 18 de maio de 2021 , por meio do email cae.vtp@ifsp.edu.br

Leia-se:Leia-se:

Os autores de propostas poderão interpor recurso entre os dias 21 e 24 de maio de 202121 e 24 de maio de 2021 , por meio do email
dae.vtp@ifsp.edu.br.dae.vtp@ifsp.edu.br.

6. ITEM 5.2 (DOS RECURSOS)ITEM 5.2 (DOS RECURSOS)



6. ITEM 5.2 (DOS RECURSOS)ITEM 5.2 (DOS RECURSOS)

Onde se lê

Após a análise dos recursos, a relação defini va das propostas classificadas e contempladas será divulgada no dia 21 de21 de
maio de 2021.maio de 2021.

Leia-se:Leia-se:

Após a análise dos recursos, a relação defini va das propostas classificadas e contempladas será divulgada no dia 27 de27 de
maio de 2021.maio de 2021.

7. DO CRONOGRAMADO CRONOGRAMA

Onde se lêOnde se lê

Eventos Data/Período

Inscrição de Projeto 26/04/2021 a 07/05/2021

Análise e seleção dos projetos  11 e 12/05/2021

Resultado Preliminar 14/05/2021

Recursos 17 e 18/05/2021

Resultado Definitivo 21/05/2021

Leia-se:Leia-se:

Eventos Data/Período

Inscrição de Projeto 26/04/2021 a 14/05/2021

Análise e seleção dos projetos  17 e 18/05/2021

Resultado Preliminar 20/05/2021

Recursos 21 a 24/05/2021

Resultado Definitivo 27/05/2021
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