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RETIFICAÇÃO 03
Para fins correção das datas de realização das entrevistas, conforme dispõe o referido edital,
considere-se as seguintes correções do Cronograma de realização das entrevistas, publicado
anteriormente:
Onde se lê:
CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS
A comissão de seleção de bolsistas para o Plano de Cultura do Ifap, conforme preconiza o edital
001/2016/Proext/Ifap, torna público os horários de realização das entrevistas dos estudantes que
tiveram suas inscrições homologadas no referido processo seletivo.
As entrevistas serão realizadas nos dias 11 e 12 de maio, na Sala de Atendimento da Coordenação
de Apoio ao Estudantes (CAE) por ordem de chegada, que será controlada pela distribuição de
senhas aos estudantes presentes. Possíveis ausências ou descumprimentos do cronograma abaixo
acarretará, conforme consta no item 7.6 do edital, em desclassificação do estudante do processo
seletivo.
No turno da manhã, as entrevistas acontecerão no horário das 9 às 12h, no turno da tarde, o horário
será de 15 às 18h. Cada candidato deve comparecer para a entrevista no turno indicado abaixo que
é, segundo informações prestadas no formulário de inscrição, o período respectivamente pleiteado
pelo estudante.
Considere-se como redação válida a seguinte:
CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS
A comissão de seleção de bolsistas para o Plano de Cultura do Ifap, conforme preconiza o edital
001/2016/Proext/Ifap, torna público os horários de realização das entrevistas dos estudantes que
tiveram suas inscrições homologadas no referido processo seletivo.
As entrevistas serão realizadas nos dias 12 e 13 de maio, na Sala de Atendimento da
Coordenação de Apoio ao Estudantes (CAE) por ordem de chegada, que será controlada pela
distribuição de senhas aos estudantes presentes. Possíveis ausências ou descumprimentos do
cronograma abaixo acarretará, conforme consta no item 7.6 do edital, em desclassificação do
estudante do processo seletivo.
No turno da manhã, as entrevistas acontecerão no horário das 9 às 12h, no turno da tarde, o horário

será de 15 às 18h. Cada candidato deve comparecer para a entrevista no turno indicado abaixo que
é, segundo informações prestadas no formulário de inscrição, o período respectivamente pleiteado
pelo estudante.
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