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RETIFICAÇÃO N°01 DO 
 

Art. 3º –  
§ 3º – Serão disponibilizadas 340 vagas para 
650,00 pago em cota única. 
Art. 4º – O período de concessão do auxílio ao estudante será calculado a partir da assinatura do 
termo de compromisso, conforme a modalidade de auxílios dispostos nos § 1º, § 2º e § 3º, 
considerando a disponibilidade orçamentária do campus Petrolina
 

 
Art. 3º –  
§ 3º – Serão disponibilizadas 340 vagas para 
de R$ 650,00 pago em cota única.
 
Parágrafo Único – A partir da data do recebimento financeiro para a compra do equipamento 
ou reparo, o estudante que receber a concessão, conforme o § 3º, terá um prazo de 15 dias 
úteis, podendo ser prorrogado por igual período, para o envio do recibo ou nota fiscal, para o 
formulário disponível em https://forms.gle/yBRfHjjAzzeCsQb78
reparo do equipamento. Caso o estudante não utilize o dinheiro em sua totalidade, deve ser 
realizada a devolução para união em forma de guia de recolhimento da união (GRU).
 
 

ATIVIDADES 

Publicação do Edital

Inscrição: Solicitar o Auxílio Inclusão Digital 
através do preenchimento do formulário 

disponível no link 
https://forms.gle/NKNiwAicRT5Aph5H7

Realização da avaliação pela equipe

Divulgação do Resultado Provisório

Recurso, através do preenchimento do 
formulário disponível no link 

https://forms.gle/drTBaj9rTYW1QB7B8

Divulgação do Resultado Definitivo

Prazo para correção de dados bancários, se 
necessário, através do preenchimento do 
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Onde se lê: 

Serão disponibilizadas 340 vagas para aquisição de equipamentos, sendo o valor de R$ 

O período de concessão do auxílio ao estudante será calculado a partir da assinatura do 
termo de compromisso, conforme a modalidade de auxílios dispostos nos § 1º, § 2º e § 3º, 
considerando a disponibilidade orçamentária do campus Petrolina-PE. 

Leia-se 

Serão disponibilizadas 340 vagas para aquisição de equipamentos, ou reparo
de R$ 650,00 pago em cota única. 

A partir da data do recebimento financeiro para a compra do equipamento 
tudante que receber a concessão, conforme o § 3º, terá um prazo de 15 dias 

úteis, podendo ser prorrogado por igual período, para o envio do recibo ou nota fiscal, para o 
https://forms.gle/yBRfHjjAzzeCsQb78, da respectiva compra ou 

Caso o estudante não utilize o dinheiro em sua totalidade, deve ser 
realizada a devolução para união em forma de guia de recolhimento da união (GRU).

Onde se lê: 
 

ANEXO I – CRONOGRAMA 
  

 PERÍODO

Publicação do Edital 29 de Julho de 2020

Inscrição: Solicitar o Auxílio Inclusão Digital 
através do preenchimento do formulário 

disponível no link 
https://forms.gle/NKNiwAicRT5Aph5H7 

 
30 de julho a 09 de agosto de 2020

Realização da avaliação pela equipe 10 a 14 de agosto 2020

Divulgação do Resultado Provisório 17 de agosto de 2020

Recurso, através do preenchimento do 
formulário disponível no link 

https://forms.gle/drTBaj9rTYW1QB7B8 

 
18 e 19 de agosto de 2020

Divulgação do Resultado Definitivo 20 de agosto de 2020

Prazo para correção de dados bancários, se 
necessário, através do preenchimento do 

 
20 a 24 de agosto de 2020
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de equipamentos, sendo o valor de R$ 

O período de concessão do auxílio ao estudante será calculado a partir da assinatura do 
termo de compromisso, conforme a modalidade de auxílios dispostos nos § 1º, § 2º e § 3º, 

ou reparo, sendo o valor 

A partir da data do recebimento financeiro para a compra do equipamento 
tudante que receber a concessão, conforme o § 3º, terá um prazo de 15 dias 

úteis, podendo ser prorrogado por igual período, para o envio do recibo ou nota fiscal, para o 
, da respectiva compra ou 

Caso o estudante não utilize o dinheiro em sua totalidade, deve ser 
realizada a devolução para união em forma de guia de recolhimento da união (GRU). 

PERÍODO 

de Julho de 2020 

30 de julho a 09 de agosto de 2020 

10 a 14 de agosto 2020 

17 de agosto de 2020 

18 e 19 de agosto de 2020 

20 de agosto de 2020 

20 a 24 de agosto de 2020 
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formulário disponível no link 
https://forms.gle/1ejXRq2DRRGQpcfM6

Assinatura do Termo de Compromisso digital, 
através do preenchimento do formulário a ser 

disponibilizado no resultado final

 

ATIVIDADES 

Publicação do Edital

Inscrição: Solicitar o Auxílio Inclusão Digital 
através do preenchimento do formulário 

disponível no link 
https://forms.gle/NKNiwAicRT5Aph5H7

Realização da avaliação pela equipe

Divulgação do Resultado Provisório

Recurso, através do preenchimento do 
formulário disponível no link 

https://forms.gle/drTBaj9rTYW1QB7B8

Divulgação do Resultado Definiti

Prazo para correção de dados bancários, se 
necessário, através do preenchimento do 

formulário disponível no link 
https://forms.gle/1ejXRq2DRRGQpcfM6

Assinatura do Termo de Compromisso digital, 
através do preenchimento do formulário a ser 

disponibilizado no resultado final

Envio de Nota Fiscal ou recibo, através do 
preenchimento do formulário disponível no 

link 
https://forms.gle/yBRfHjjAzzeCsQb78

 

Diretor Geral do Campus Petrolina do IF Sertão
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formulário disponível no link 
https://forms.gle/1ejXRq2DRRGQpcfM6 

Compromisso digital, 
através do preenchimento do formulário a ser 

disponibilizado no resultado final 

 
25 de agosto a 15 de Setembro de 2020

Leia-se 
 

ANEXO I – CRONOGRAMA 
  

 PERÍODO

Publicação do Edital 29 de Julho de 2020

Inscrição: Solicitar o Auxílio Inclusão Digital 
através do preenchimento do formulário 

disponível no link 
https://forms.gle/NKNiwAicRT5Aph5H7 

 
30 de julho a 09 de agosto de 2020

pela equipe 10 a 14 de agosto 2020

Divulgação do Resultado Provisório 17 de agosto de 2020

Recurso, através do preenchimento do 
formulário disponível no link 

https://forms.gle/drTBaj9rTYW1QB7B8 

 
18 e 19 de agosto de 2020

Divulgação do Resultado Definitivo 20 de agosto de 2020

Prazo para correção de dados bancários, se 
necessário, através do preenchimento do 

formulário disponível no link 
https://forms.gle/1ejXRq2DRRGQpcfM6 

 
20 a 24 de agosto de 2020

Assinatura do Termo de Compromisso digital, 
preenchimento do formulário a ser 

disponibilizado no resultado final 

 
25 de agosto a 15 de Setembro de 2020

Envio de Nota Fiscal ou recibo, através do 
preenchimento do formulário disponível no 

https://forms.gle/yBRfHjjAzzeCsQb78 

15 dias úteis após recebimento, prorrogável 
por mais 15 dias.

 
 
 
 

Fabiano de Almeida Marinho 
Diretor Geral do Campus Petrolina do IF Sertão-PE 
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25 de agosto a 15 de Setembro de 2020 

PERÍODO 

29 de Julho de 2020 

30 de julho a 09 de agosto de 2020 

10 a 14 de agosto 2020 

17 de agosto de 2020 

18 e 19 de agosto de 2020 

20 de agosto de 2020 

20 a 24 de agosto de 2020 

25 de agosto a 15 de Setembro de 2020 

recebimento, prorrogável 
por mais 15 dias. 
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