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1ª RETIFICAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº 1/2023/GEPEX/CÂMPUS GOIÂNIA/IFG 

Curso de Inclusão Digital para Trabalhadoras e Trabalhadores

Retificação do item 2 e do  item 5 

1. Item 2 - Inserção do subitem 2.1.4

2.1.4 Após a fase de inscrição dos(as) terceirizados(as) e familiares e dos(as) aposentados(as), não

preenchendo todas as vagas, serão convidadas as mulheres participantes do curso FIC "Saberes e

Sabores: habilidades básicas de preparo e venda de alimentos", que deverão se inscrever no período

indicado no Cronograma desta Chamada Pública.

2.1.4.1 Caso haja mais inscritas que o número de vagas disponível, será realizado sorteio eletrônico

de vagas, na data e horário definido no cronograma desta Chamada Pública (item 5).

2.1.4.2 Para se inscrever, as interessadas deverão entrar em contato com a Gepex por telefone (62

3224-2884) ou presencialmente ou por e-mail (gepex.goiania@ifg.edu.br).

2.1.4.2.1 O contato presencial ou telefônico deverá ocorrer das 10h às 19h nos dias úteis e o contato

por e-mail poderá ocorrer em qualquer horário, inclusive aos finais de semana.

2.1.5 Se após a etapa de inscrição do público definido no subitem 2.1.4 ainda restarem vagas, estas

serão divulgadas para a comunidade externa em geral, que poderá se inscrever no período indicado

no cronograma desta Chamada Pública.

2.1.5.1 Caso haja mais inscritos(as) que o número de vagas disponível, será realizado sorteio

eletrônico de vagas na data e horário definido no cronograma desta Chamada Pública (item 5).

2.1.5.2 Para se inscrever, os(as) interessados(as) deverão entrar em contato com a Gepex por

telefone (62 3224-2884) ou presencialmente, das 10h às 19h, de segunda a sexta-feira, por e-mail

(gepex.goiania@ifg.edu.br)

2.1.5.2.1 O contato presencial ou telefônico deverá ocorrer das 10h às 19h nos dias úteis e o contato

por e-mail poderá ocorrer em qualquer horário, inclusive aos finais de semana e feriados.

2. Item 5 - Cronograma

5. DO CRONOGRAMA

Etapas Data

Lançamento da Chamada Pública 10/1/2023

Palestra 16/12/2022

Período de inscrição dos terceirizados - público prioritário 10 a 13/1/2023, até as 17h

Divulgação da lista de inscritos terceirizados 13/1, a partir das 18h

Período de inscrição da comunidade externa (familiares

dos terceirizados) - condicionado a excedente de vagas
16 a 18/1/2023
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