
 

 
Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano 

campus Ouricuri – Direção Geral 

EDITAL Nº 05, DE 29 DE JUNHO DE 2021  

 

 RETIFICAÇÃO N º 02 AO EDITAL DG/COUR Nº 05, DE 29 DE JUNHO DE 2021 

 

 

A  Diretora Geral em exercício do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão 

Pernambucano – campus Ouricuri, no uso de suas atribuições, conferida pela Portaria nº 280, de 

18/06/2021, em conformidade com o Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES 

regulado pelo Decreto 7.234/2010 e instituída no âmbito do  IFSertãoPE pela Resolução nº 46/2015 

do Conselho Superior, alterada pela Resolução nº 20/2020, torna pública a Retificação nº 02 ao 

Edital nº 05/2021. 

 

 1 - ONDE SE LÊ:  

 

ANEXO II 
 

CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADES PERÍODO/HORÁRIO LOCAL 

Publicação e divulgação do edital. 29/06/2021 

Site institucional 

http://www.ifsertao-

pe.edu.br/ 

Inscrição e envio da documentação 

digitalizada de maneira remota 
30/06 a 16/07/2021 

https://assistencia.ifsertao-

pe.edu.br/ 

*Não receberemos 

documentação fora do prazo 

deste edital. 

Validação das inscrições 19 a 30/07/2021 
Coordenação de Políticas de 

Assistência Estudantil 

Divulgação do resultado preliminar  02/08/2021 

Site institucional 

http://www.ifsertao-

pe.edu.br/ 

Interposição de recursos 03 e 04/08/2021 
https://assistencia.ifsertao-

pe.edu.br/ 

Resultado Final 06/08/2021 

Site institucional 

http://www.ifsertao-

pe.edu.br/ 

http://www.ifsertao-pe.edu.br/
http://www.ifsertao-pe.edu.br/
https://assistencia.ifsertao-pe.edu.br/
https://assistencia.ifsertao-pe.edu.br/
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Envio de contrato de internet/recibos 

ou Guia de Recolhimento da União - 

GRU (nos casos de devolução de 

recursos) 

Até 10 dias úteis após 

recebimento do auxílio 

Por meio do link: 

https://forms.gle/RbyjgbBH

eSmq8Dhz9   

 

 

 

1 – LEIA-SE: 

 

 

ANEXO II 
 

CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADES PERÍODO/HORÁRIO LOCAL 

Publicação e divulgação do edital. 29/06/2021 

Site institucional 

http://www.ifsertao-

pe.edu.br/ 

Inscrição e envio da documentação 

digitalizada de maneira remota 
30/06 a 16/07/2021 

https://assistencia.ifsertao-

pe.edu.br/ 

 

Validação das inscrições 19 a 30/07/2021 
Coordenação de Políticas de 

Assistência Estudantil 

Divulgação do resultado preliminar  02/08/2021 

Site institucional 

http://www.ifsertao-

pe.edu.br/ 

Interposição de recursos 03 e 04/08/2021 
https://assistencia.ifsertao-

pe.edu.br/ 

Resultado Final 06/08/2021 

Site institucional 

http://www.ifsertao-

pe.edu.br/ 

Envio de contrato de internet/recibos 

ou Guia de Recolhimento da União - 

GRU (nos casos de devolução de 

recursos) 

Até 10 dias úteis após 

recebimento do auxílio 

Por meio do link: 

https://forms.gle/RbyjgbBH

eSmq8Dhz9   
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2 - ONDE SE LÊ: 

 

 

11.2 Os (as) componentes da Comissão responsável por este processo, de forma alguma, conferirão 

ou receberão a documentação apresentada pelo(a) candidato(a) por outros meios. Desta forma, a 

inscrição é de inteira responsabilidade do(a) candidato(a), de modo que a ausência de qualquer 

documento comprobatório, durante a análise, poderá comprometer a sua participação no restante do 

processo. 

 

 

LEIA-SE:  

 

 

11.2 Considerando a recente implantação do sistema informatizado de inscrições, ainda em fase de 

testes, para este Edital, conforme acordado entre as chefias da Diretoria de Políticas de Assistência 

Estudantil (DPAE) e DGTI (Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação), os (as) componentes 

da Comissão responsável por este processo, quando da etapa de validação das inscrições no sistema, 

poderão conferir ou receber a documentação apresentada pelo(a) candidato(a) por outros meios 

eletrônicos, posto que não foram cadastrados no sistema todas as opções de documentos 

obrigatórios a serem anexados no ato da inscrição. 

 

Os demais itens permanecem inalterados. 

 

 

Ouricuri,  22 de julho de 2021. 

 

 

Adriana Valéria Gomes Coriolano de Medeiros 

Diretora Geral em exercício IFSertãoPE – campus Ouricuri 

Portaria nº 280, de 18 de junho de 2021 

mailto:co.cpae@ifsertao-pe.edu.br
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