MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO - CAMPUS URUTAÍ

RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL N° 22 DE 21 DE SETEMBRO DE 2017
EXAME DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NOS CURSOS TÉCNICOS 2018/1
A Comissão do Exame de Seleção para Ingresso nos Cursos Técnicos 2018/1 do
Campus Urutaí, no uso de suas atribuições, torna público a seguinte retificação no
Edital Nº 22 de setembro de 2017:
1- 2- No item 5.1: DO CRONOGRAMA – TABELA 02, onde se lê:
Tabela 02: Cronograma
21/09/2017
02/10/2017 a 26/11/2017
02/10/2017 a 08/11/2017
17/11/2017
27/11/2017
Até 27/11/2017
01/12/2017
04/12/2017
05/12/2017
10/12/2017
10/12//2017 – a partir das 17h30min
13/12/2017
14/12/2017
15/12/2017
15/12/2017

Publicação do Edital
Inscrições
Solicitação de isenção de taxa de inscrição
Resultado da solicitação de isenção de taxa de
inscrição
Último dia para pagamento de inscrição
Envio de documentos comprobatórios em caso de
atendimento especial
Divulgação das inscrições deferidas
Interposição de recursos para indeferimento de
inscrições
Homologação das Inscrições e Impressão do cartão de
acesso
PROVA
Divulgação do gabarito
Resultado Preliminar
Interposição de recursos para o resultado preliminar
Resultado
Divulgação da data de entrega de documentação
comprobatória e matrículas

Leia-se:
Tabela 02: Cronograma
21/09/2017
02/10/2017 a 26/11/2017
02/10/2017 a 15/11/2017
20/11/2017

Publicação do Edital
Inscrições
Solicitação de isenção de taxa de inscrição
Resultado da solicitação de isenção de taxa de
inscrição

27/11/2017
Até 27/11/2017
01/12/2017
04/12/2017
05/12/2017
10/12/2017
10/12//2017 – a partir das 17h30min
13/12/2017
14/12/2017
15/12/2017
15/12/2017

Último dia para pagamento de inscrição
Envio de documentos comprobatórios em caso de
atendimento especial
Divulgação das inscrições deferidas
Interposição de recursos para indeferimento de
inscrições
Homologação das Inscrições e Impressão do cartão de
acesso
PROVA
Divulgação do gabarito
Resultado Preliminar
Interposição de recursos para o resultado preliminar
Resultado
Divulgação da data de entrega de documentação
comprobatória e matrículas

2- No item 7.2: DA ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO onde se lê:
A solicitação de isenção do pagamento de inscrição deverá ser preenchida pelo
candidato no período de 02/10/2017 a 08/11/2017, no site do instituto, conforme
instruções contidas neste edital, sendo necessária a indicação do Número de
Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico.
Leia-se:
A solicitação de isenção do pagamento de inscrição deverá ser preenchida pelo
candidato no período de 02/10/2017 a 15/11/2017, no site do instituto, conforme
instruções contidas neste edital, sendo necessária a indicação do Número de
Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico.
3- No item 7.4: DA ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO onde se lê:
A partir do dia 17/11/2017, os candidatos que solicitaram isenção deverão consultar o
site do instituto para verificar a situação de seu pedido de isenção de pagamento de
inscrição.
Leia-se:
A partir do dia 20/11/2017, os candidatos que solicitaram isenção deverão consultar o
site do instituto para verificar a situação de seu pedido de isenção de pagamento de
inscrição.
Os demais itens permanecem inalterados.
Urutaí, 06 de setembro de 2016.
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