
 

 

                                      Retificação nº 01 da 3ª Chamada Pública do Edital n º 13 de 2021 

 

ONDE LÊ: 

CRONOGRAMA 

 

ÍTEM PERÍODO ATIVIDADE LOCAL 

01 09 de fevereiro Publicação e divulgação 

da chamada pública 

Sítio eletrônico do campus 

Petrolina e redes sociais 

03 Do dia 09 de fevereiro 
até às 23:00 horas do dia 
14 de fevereiro. 

Manifestação de interesse 
por meio do preenchimento 
do questionário 

Link: https://forms.gle/xw3WuCQ5R 
kU1yZ4e9 

Sítio eletrônico do campus Petrolina 

04 15 e 16 de fevereiro 

de 2021 

Análise do formulário do 

estudante 

Comissão 

05 17 de fevereiro de 

2021 

Divulgação da lista 

preliminar 

Sítio eletrônico do Campus 

06 18 de fevereiro até 

às 23:59min 

Prazo para interposição 

de recurso 

cp.kitpnae@ifsertao-pe.edu.br 

07 21 de fevereiro até 

23h59min. 

Publicação do Resultado 

Final 

Sítio eletrônico do campus 

Petrolina 

08 A definir Divulgação das datas e horários 
das entregas dos 

kits 

Sítio eletrônico do campus Petrolina 
e redes sociais 

09 A definir Entrega dos Kits Será divulgado no sítio do campus 
Petrolina e redes 

sociais 

          As datas e horários para entregas dos kits serão divulgados posteriormente. 

 

LEIA-SE: 

                                                                                  CRONOGRAMA 

 

ÍTEM PERÍODO ATIVIDADE LOCAL 

01 09 de fevereiro Publicação e divulgação 

da chamada pública 

Sítio eletrônico do campus 

Petrolina e redes sociais 

03 Do dia 09 de fevereiro 
até às 23:00 horas do dia 
14 de fevereiro. 

Manifestação de interesse 
por meio do preenchimento 
do questionário 

Link: https://forms.gle/xw3WuCQ5R 
kU1yZ4e9 

Sítio eletrônico do campus Petrolina 

04 15 e 16 de fevereiro 

de 2021 

Análise do formulário do 

estudante 

Comissão 

05 Até 23 de fevereiro de 

2021 

Divulgação da lista 

preliminar 

Sítio eletrônico do Campus 

06 24h após a divulgação da 

lista preliminar 

Prazo para interposição 

de recurso 

cp.kitpnae@ifsertao-pe.edu.br 

07 48h após a dilvulgação da 

lista preliminar 

Publicação do Resultado 

Final 

Sítio eletrônico do campus 

Petrolina 

08 A definir Divulgação das datas e horários 

das entregas dos 

kits 

Sítio eletrônico do campus Petrolina 

e redes sociais 

09 A definir Entrega dos Kits Será divulgado no sítio do campus 
Petrolina e redes 

sociais 

          As datas e horários para entregas dos kits serão divulgados posteriormente. 
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