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RETIFICAÇÃO 01 - EDITAL N° 21/2021  

CREDENCIAMENTO DE ORIENTADORES  

 

 A Gestão Colegiada do Curso de Pós-graduação Lato sensu em Recursos 

Hídricos para o Semiárido do IFSertaoPE - PGRHS/IFSertaoPE, no uso de suas 

atribuições, segundo a Portaria N° 100 de 22 de setembro de 2021 DG-Campus 

Salgueiro, torna pública que, no período de 03 de novembro a 03 de dezembro de 2021, 

estarão abertas as inscrições para credenciamento de docentes para o biênio 2022-2024. 

A solicitação de credenciamento é obrigatória para todos os docentes que tenham 

interesse em orientação. 

 

Fica prorrogado, o período de inscrições estabelecido no Edital de Abertura, para todos 

os candidatos. As inscrições poderão ser feitas até às 23h e 59 minutos, horário de 

Brasília, do dia 13 de dezembro de 2021. 

 

3. CRONOGRAMA 

O processo de credenciamento atenderá o seguinte cronograma: 

Onde se lê:  

Evento Período 

Divulgação do Edital 03 de novembro 

Período das inscrições 03 de novembro a 03 de dezembro 

Divulgação das inscrições homologadas até 07 de dezembro 

Avaliação das propostas 08 a 14 de dezembro 

Divulgação dos resultados até 17 de dezembro 

Prazo para recursos até 21 de dezembro 

Homologação pelo colegiado e divulgação do 

resultado final 

22 de dezembro 

 

Leia-se:  
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Evento Período 

Divulgação do Edital 03 de novembro 

Período das inscrições 03 de novembro a 13 de dezembro 

Divulgação das inscrições homologadas até 15 de dezembro 

Avaliação das propostas 16 a 17 de dezembro 

Divulgação dos resultados até20 de dezembro 

Prazo para recursos até 21 de dezembro 

Homologação pelo colegiado e divulgação do 

resultado final 

23 de dezembro 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

Onde se lê: 

4.1 O prazo para inscrição de propostas de credenciamento pelos docentes interessados 

ficará aberto das 00h, horário de Brasília, do dia 03 de novembro de 2021 até às 23h e 

59 minutos, horário de Brasília, do dia 03 de dezembro de 2021. 

Leia-se:  

4.1 O prazo para inscrição de propostas de credenciamento pelos docentes interessados 

ficará aberto das 00h, horário de Brasília, do dia 03 de novembro de 2021 até às 23h e 

59 minutos, horário de Brasília, do dia 13 de dezembro de 2021. 

 

Os demais itens do certame permanecem inalterados. 

 

Salgueiro, 06 de dezembro de 2021. 

 
 
 
 
 

Josenildo Forte de Brito 

Diretor-Geral 
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