
 

 

Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano 

campus Ouricuri – Direção Geral 

 RETIFICAÇÃO N º 01 AO EDITAL DG/COUR Nº 7/2020, DE 4 DE AGOSTO DE 2020 

 

O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano 

(IF Sertão-PE) – campus Ouricuri, por meio da Comissão responsável pelos Programas da 

Assistência Estudantil, nomeada pela Portaria de n° 66, de 03 de agosto de 2020, em conformidade 

com o Decreto nº 7.234/2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil 

(PNAES), regulado e instituído no âmbito do IF Sertão-PE pela Portaria Normativa nº 46/2015 e 

suas alterações, torna pública a 4° RETIFICAÇÃO ao Edital nº 7, de 4 de agosto de 2020, do IF 

Sertão Pernambucano – campus Ouricuri. 

 

Ouricuri, 31 de agosto de 2020. 

RESOLVE: 

 

1. Retificar o Anexo I do Edital, que trata do cronograma do processo de seleção. ONDE SE LÊ: 

 

ANEXO I – CRONOGRAMA 

  

ATIVIDADES PERÍODO 

Publicação do Edital 4 de agosto de 2020 

Inscrição e envio da Declaração de 
Responsabilidade, através do link: 

 https://forms.gle/wekiHYwixjqxvrGc9 

4 a 24 de agosto de 2020 

Análise documental 25 a 28 de agosto de 2020 

Divulgação do resultado preliminar 31 de agosto de 2020 

Envio do Formulário de Recurso (Anexo IV), 

através do link: 

https://forms.gle/ETYg4Lwvp4aChrb96 

01 de setembro de 2020 

Divulgação da análise dos recursos e do Resultado 
Final 

02 de setembro de 2020 

Assinatura e envio do Termo de Compromisso 

(Anexo V e/ou VI) e envio de documento referente à 

conta bancária (para os estudantes que não tinham 

informado no formulário de inscrição), através do 

link: 

https://forms.gle/nLcNqspwFhWTuVys9 

03 a 11 de setembro de 2020 

Prazo para correção/atualização e inclusão de dados 
bancários, se necessário através do preenchimento 

do formulário, através do link: 

https://forms.gle/ZJfSpxuuG626Xc8F7 

11 a 18 de setembro de 2020 

https://forms.gle/wekiHYwixjqxvrGc9
https://forms.gle/ETYg4Lwvp4aChrb96
https://forms.gle/nLcNqspwFhWTuVys9
https://forms.gle/ZJfSpxuuG626Xc8F7


 

 

Ministério da Educação 
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Envio de nota fiscal/recibo, comprovante de compra 
on-line ou Guia de Recolhimento da União-GRU 

(nos casos de devolução de recursos), através do 

link: 

https://forms.gle/GjrTBG4bEJZhK2B66 

18 de setembro a 16 de outubro de 2020 

 

 

LEIA-SE: 

ANEXO I – CRONOGRAMA 

  

ATIVIDADES PERÍODO 

Publicação do Edital 4 de agosto de 2020 

Inscrição e envio da Declaração de 
Responsabilidade, através do link: 

 https://forms.gle/wekiHYwixjqxvrGc9 

4 a 24 de agosto de 2020 

Análise documental 25 de agosto a 03 de setembro de 2020 

Divulgação do resultado preliminar Até 04 de setembro de 2020 

Envio do Formulário de Recurso (Anexo IV), 

através do link: 

https://forms.gle/ETYg4Lwvp4aChrb96 

08 de setembro de 2020 

Divulgação da análise dos recursos e do Resultado 
Final 

09 de setembro de 2020 

Assinatura e envio do Termo de Compromisso 

(Anexo V e/ou VI) e envio de documento referente à 

conta bancária (para os estudantes que não tinham 

informado no formulário de inscrição), através do 

link: 

https://forms.gle/nLcNqspwFhWTuVys9 

10 a 15 de setembro de 2020 

Prazo para correção/atualização e inclusão de dados 
bancários, se necessário através do preenchimento 

do formulário, através do link: 

https://forms.gle/ZJfSpxuuG626Xc8F7 

11 a 18 de setembro de 2020 

Envio de nota fiscal/recibo, comprovante de compra 

on-line ou Guia de Recolhimento da União-GRU 

(nos casos de devolução de recursos), através do 

link: 

https://forms.gle/GjrTBG4bEJZhK2B66 

18 de setembro a 16 de outubro de 2020 

 

 

https://forms.gle/GjrTBG4bEJZhK2B66
https://forms.gle/wekiHYwixjqxvrGc9
https://forms.gle/ETYg4Lwvp4aChrb96
https://forms.gle/nLcNqspwFhWTuVys9
https://forms.gle/ZJfSpxuuG626Xc8F7
https://forms.gle/GjrTBG4bEJZhK2B66
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Ouricuri, 31 de agosto de 2020. 

 

 

 

Paulo Alvacely Alves Ribeiro Junior 

Diretor Geral IF Sertão Pernambucano - campus Ouricuri 
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