MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS

EDITAL 014/2018
RETIFICAÇÃO 02
Programa Auxílio Estudantil – Ano 2018
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, por meio da
Pró-Reitoria de Ensino, torna público o Novo Cronograma do Edital 014/18.
Esta retificação se destina exclusivamente aos estudantes que efetuaram matrícula nos
cursos presenciais no período compreendido entre 05 a 20 de março de 2018.
Para estudantes que se encaixarem nessa situação, é obrigatória a apresentação de declaração
da secretaria comprovando a efetivação da matrícula no período citado acima. Estudantes que não
apresentarem tal comprovação terão sua inscrição indeferida.
Onde se lê:
9.1. A seleção ocorrerá de acordo com o seguinte cronograma:
Abertura do Edital

31 de janeiro

Período de Inscrições pelo site

10 de fevereiro a 14 de março

Entrega da Documentação

10 de fevereiro a 15 de março

Análise das inscrições e documentação - 2ª etapa 16 de março a 05 de abril
Divulgação do resultado da 2ª etapa

06 de abril

Solicitação de recurso da 2ª etapa

09 e 10 de abril

Análise dos recursos e divulgação

11 a 13 de abril

Agendamento das Entrevistas no Sistema

16 de abril

Entrevistas 3ª etapa

17 de abril a 09 de maio

Divulgação do resultado parcial

10 de maio

Solicitação de recurso da 3ª etapa

11 e 14 de maio

Análise dos recursos

16 e 17 de maio

Resultado final da seleção

18 de maio

Assinatura do Termo de Compromisso

21 e 22 de maio

Leia-se:
9.1. A seleção ocorrerá de acordo com o seguinte cronograma:
Abertura do Edital

31 de janeiro

Período de Inscrições pelo site

22 a 29 de março

Entrega da Documentação

22 de março a 02 de abril

Análise das inscrições e documentação - 2ª etapa 16 de março a 05 de abril
Divulgação do resultado da 2ª etapa

06 de abril

Solicitação de recurso da 2ª etapa

09 e 10 de abril

Análise dos recursos e divulgação

11 a 13 de abril

Agendamento das Entrevistas no Sistema

16 de abril

Entrevistas 3ª etapa

17 de abril a 09 de maio

Divulgação do resultado parcial

10 de maio

Solicitação de recurso da 3ª etapa

11 e 14 de maio

Análise dos recursos

16 e 17 de maio

Resultado final da seleção

18 de maio

Assinatura do Termo de Compromisso

21 e 22 de maio

