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RETIFICAÇÃO 02

CHAMADA PÚBLICA Nº  01/2016  -  PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO
CANADÁ/BRASIL PARA ESTUDANTES DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Onde se lê:

5.3 No  ato  da  inscrição,  o  candidato  deverá  entregar  os  seguintes  documentos
comprobatórios:

 Formulário de inscrição: devidamente preenchido e assinado;
 Prova  de  cidadania:  cópia  da  carteira  de  identidade  nacional  (RG)  ou  cópia  do
passaporte do (a) candidato (a) válido;
 Histórico escolar: cópia do histórico escolar mais recente do(a) candidato(a).
 Descrições  de  cursos  e  disciplinas:  uma breve  descrição  do  curso  e  disciplinas
traduzidos em inglês ou francês;
 Currículo: currículo do (a) candidato (a);
 Carta de intenções do (a) candidato (a):  carta, em inglês ou francês,  resumindo o
histórico  do  estudante,  objetivos  e  motivação para  estudar  no  Canadá  (máximo de  uma
página);
 Declaração de Compromisso: através da qual o (a) candidato (a) se compromete a
divulgar sua experiência de intercâmbio à comunidade acadêmica através de um relatório
final e de uma apresentação em um evento público, como palestra, oficina ou seminário
(anexo I);
 Formulário  de  Consentimento  e  Liberação  de  Informações  Pessoais:  cópia
assinada  do  Formulário  de  Consentimento  e  Liberação  de  Informações  Pessoais
(Disponível no Edital do Conif)

Leia-se:

5.3.  No  ato  da  inscrição,  o  candidato  deverá  entregar  os  seguintes  documentos
comprobatórios:

 Formulário de inscrição: devidamente preenchido e assinado;
 Prova  de  cidadania:  cópia  da  carteira  de  identidade  nacional  (RG)  ou  cópia  do
passaporte do (a) candidato (a) válido;
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 Histórico escolar: cópia do histórico escolar mais recente do(a) candidato(a).

5.3.1 No  dia  da  realização  do  exame  TOEFL,  os  candidatos  selecionados  na
primeira  fase  da  seleção,  deverão  entregar  os  seguintes  documentos
comprobatórios:

 Descrições  de  cursos  e  disciplinas:  uma breve  descrição  do  curso  e  disciplinas
traduzidos em inglês ou francês;
 Currículo: currículo do (a) candidato (a);
 Carta de intenções do (a) candidato (a):  carta, em inglês ou francês,  resumindo o
histórico  do  estudante,  objetivos  e  motivação para  estudar  no  Canadá  (máximo de  uma
página);
 Declaração de Compromisso: através da qual o (a) candidato (a) se compromete a
divulgar sua experiência de intercâmbio à comunidade acadêmica através de um relatório
final e de uma apresentação em um evento público, como palestra, oficina ou seminário
(anexo I);
 Formulário  de  Consentimento  e  Liberação  de  Informações  Pessoais:  cópia
assinada  do  Formulário  de  Consentimento  e  Liberação  de  Informações  Pessoais
(Disponível no Edital do Conif)

Petrolina, 01 de junho de 2016.

Ricardo Barbosa Bitencourt
Pró Reitor de Extensão


