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Retificação 01/2021 do Edital 01/2021 – DG/CBVZO/IFRR
CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA DE ALUNOS INTERESSADOS EM INTEGRAR AS EQUIPES DO PROJETO IF
MAIS EMPREENDEDOR NACIONAL - CAMPUS BOA VISTA ZONA OESTE
Onde lê-se:
5.3 Não será permitido aos estudantes integrantes das equipes dos projetos receberem bolsas de outros
programas institucionais de fomento a bolsas acadêmicas ou outra atividade remunerada, salvo o
recebimento de auxílios estudantis (por exemplo, auxílio alimentação e transporte).
Leia-se:
5.3 Os estudantes selecionados para integrar as equipes do Campus Boa Vista Zona Oeste
no Programa IF MAIS EMPREENDEDOR deverão assinar Termo de Compromisso indicando
que dispõem de 20 horas semanais para dedicação ao projeto no qual faz parte, conforme
item 4.2 do Edital 01/2021 – DG/CBVZO/IFRR em consonância com o item 6.2 do EDITAL
2/2021 - PROPESQ/IFRR o item 6.6, do EDITAL N º 05/2021/FADEMA, e que não recebem
bolsas de outros programas institucionais de fomento a bolsas acadêmicas, salvo o
recebimento de auxílios estudantis (por exemplo, auxílio alimentação e transporte).
Onde lê-se:
7. CRONOGRAMA
7.1 Esta chamada pública tem as seguintes previsões de datas:
Atividades

Data

Publicação da chamada pública

30/03/2021

Prazo de impugnação

31/03/2021

Período de inscrição dos interessados 01/04/2021 a 05/04/2021
através
do
formulário:
https://forms.gle/jy1Sz4g7MSbc3NV59

Publicação da lista de inscritos e das 06/04/2021
datas e horários das entrevistas da
Seleção de estudantes

Realização
das
estudantes inscritos

entrevistas

com 07 e 08/04/2021

Publicação do resultado final da seleção 08/04/2021
de estudantes

Prazo para recurso contra resultado da 09/04/2021
seleção de candidatos

Resultado
estudantes

Final

da

Seleção

de 10/04/2021

Início da participação dos Estudantes na 11/04/2021
elaboração dos projetos

Leia-se:
7. CRONOGRAMA
7.1 Esta chamada pública tem as seguintes previsões de datas:
Atividades

Data

Publicação da chamada pública

30/03/2021

Prazo de impugnação

31/03/2021

Período de inscrição dos interessados 01/04/2021 a 05/04/2021
através
do
formulário:
https://forms.gle/jy1Sz4g7MSbc3NV59
Publicação da lista de inscritos e das 06/04/2021
datas e horários das entrevistas da
Seleção de estudantes
Realização
das
entrevistas
estudantes inscritos

com 07 e 08/04/2021

Publicação do resultado preliminar da 08/04/2021
seleção de estudantes
Prazo para recurso contra resultado da 09/04/2021
seleção de candidatos
Resultado Final
estudantes

da

Seleção

de 12/04/2021

Envio do Termo de compromisso dos 14/04/2021
Estudantes do CBVZO selecionados ao
e-mail koneka.cbvzo@ifrr.edu.br

Rafaela dos Santos Morgade
Diretora-Geral do Campus Boa Vista Zona Oeste em exercício

