
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃOMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICASECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁSINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
CÂMPUS INHUMASCÂMPUS INHUMAS

RETIFICAÇÃO 01 

CHAMADA PÚBLICA 04/2022/GEPEX/IFG

AÇÃO DE EXTENSÃO: FIC Redação e Interpretação de texto 2022 (6ª edição)

Onde se lê:

1. DA INSCRIÇÃO, CURSOS E VAGAS

1.1 Os interessados na Ação de Extensão, abaixo listados no subitem 1.2, deverão preencher o formulário no seguinte link:
https://forms.gle/pvFm7xpfKM8boxpu7, no período de 04/04 a 10/04 de 2022

Leia-se:

1. DA INSCRIÇÃO, CURSOS E VAGA

1.1 Os interessados na Ação de Extensão, abaixo listados no subitem 1.2, deverão preencher o formulário no seguinte link:
https://forms.gle/pvFm7xpfKM8boxpu7, no período de 12/04 a 18/04 de 2022

Onde se lê:

2. DA SELEÇÃO

2.1. A seleção consiste na classificação de candidatos de acordo com o número das vagas ofertadas, por Ação de Extensão,
aptos à matrícula conforme o processo seletivo, bem como a classificação de candidatos para compor a lista de espera. Os
candidatos serão convocados de acordo com a ordem de classificação, após a desistência ou desclassificação dos candidatos
aprovados.

2.2. A seleção dos candidatos ocorrerá por meio dos seguintes instrumentos avaliativos estabelecidos para cada Ação de
Extensão:

2.2.1 Etapa única: Sorteio – 12/04/2022 às 19h

2.3. O não comparecimento, conforme subitem 2.2, implica automaticamente na eliminação do candidato.

2.4. Esta chamada pública, a lista dos candidatos selecionados e a lista de espera serão divulgadas no site do IFG/Câmpus
Inhumas (www.ifg.edu.br/inhumas), dia 13 de abril de 2022.

Leia-se:

2. DA SELEÇÃO

2.1. A seleção consiste na classificação de candidatos de acordo com o número das vagas ofertadas, por Ação de Extensão,
aptos à matrícula conforme o processo seletivo, bem como a classificação de candidatos para compor a lista de espera. Os
candidatos serão convocados de acordo com a ordem de classificação, após a desistência ou desclassificação dos candidatos
aprovados.

2.2. A seleção dos candidatos ocorrerá por meio dos seguintes instrumentos avaliativos estabelecidos para cada Ação de
Extensão:

2.2.1 Etapa única: Sorteio via Google Meet – 19/04/2022 às 14h30.

Link: https://meet.google.com/qhc-ygdx-jup



2.3. O não comparecimento, conforme subitem 2.2, implica automaticamente na eliminação do candidato.

2.4. Esta chamada pública, a lista dos candidatos selecionados e a lista de espera serão divulgadas no site do IFG/Câmpus
Inhumas (www.ifg.edu.br/inhumas), dia 19 de abril de 2022, às 19h.

Onde se lê:

3. DAS MATRÍCULAS

3.1. As matrículas serão realizadas na Gerência de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão – GEPEX do IFG/Câmpus Inhumas
nos dias 18, 19 e 20 de abril de 2022, nos seguintes horários:

HORÁRIOS (Dia e Período) LOCAL

Segunda, terça e
quarta-feira

09h30 às 12h30 e
14h30 às 18h30

GEPEX/IFG – Sala T-115

3.10. Caso os candidatos aprovados em 1ª chamada não realizem suas matrículas, uma 2ª chamada será publicada no dia 22 de
abril de 2022, e os convocados deverão fazer a matrícula nos dias 25 e 26 de abril de 2022, nos seguintes horários:

HORÁRIOS (Dia e Período) LOCAL

Sexta e segunda-feira 09h30às 12h30 e
14h30 às 18h30

GEPEX/IFG – Sala T-115

Leia-se:

3. DAS MATRÍCULAS

3.1. As matrículas serão realizadas na Gerência de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão – GEPEX do IFG/Câmpus Inhumas
nos dias 20, 25 e 26 de abril de 2022, nos seguintes horários:

HORÁRIOS (Dia e Período) LOCAL

Segunda, terça e
quarta-feira

09h30 às 12h30 e
14h30 às 18h30

GEPEX/IFG – Sala T-115

3.10. Caso os candidatos aprovados em 1ª chamada não realizem suas matrículas, uma 2ª chamada será publicada no dia 27 de
abril de 2022, e os convocados deverão fazer a matrícula nos dias 28 e 29 de abril de 2022, nos seguintes horários:

HORÁRIOS (Dia e Período) LOCAL

Quinta e sexta -feira 09h30às 12h30 e
14h30 às 18h30

GEPEX/IFG – Sala T-115

Onde se lê:

5. CRONOGRAMA



CÂMPUS IFG PERÍODO
ATIVIDADES

INHUMAS

04/04 a 10/04 de 2022 Período de Inscrições

12/04/2022 Seleção: Sorteio

13/04/2022 Divulgação dos classificados em 1ª chamada
e lista de espera

18, 19 e 20 de abril de
2022

Matrículas dos classificados em 1ª chamada

22/04/2022 Divulgação de 2ª chamada

25 e 26 de abril de 2022 Matrícula dos classificados em 2ª chamada

10/05/2022 Início das aulas presenciais – terças e
quintas-feiras, das 18:30 às 20h.

Leia-se:Leia-se:

5. CRONOGRAMA

CÂMPUS IFG PERÍODO
ATIVIDADES

INHUMAS

12/04 a 18/04 de 2022 Período de Inscrições

19/04/2022 Seleção: Sorteio

19/04/2022 Divulgação dos classificados em 1ª chamada
e lista de espera

20, 25 e 26 de abril de
2022

Matrículas dos classificados em 1ª chamada

27/04/2022 Divulgação de 2ª chamada

28 e 29 de abril de 2022 Matrícula dos classificados em 2ª chamada

10/05/2022 Início das aulas presenciais – terças e quintas-
feiras, das 18:30 às 20h.

Inhumas, 11 de abril de 2022
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