Boletim de Serviço Eletrônico em 01/09/2022

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 37.2022

O Diretor-Geral do Campus Porto Velho Calama do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Rondônia (IFRO), em atendimento à Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, artigo 7º, inciso
II, torna público a Retificação do edital de seleção de profissionais para atuarem como colaboradores
eventuais nas funções descritas no edital em atendimento do Curso de Formação Inicial em Eletricista
Instalador de Energias Renováveis, que faz parte do Programa Qualifica Mais Energif, de acordo com as
disposições a seguir.
Onde se lê:
4 INSCRIÇÕES
4.1 A inscrição será realizada por meio de formulário eletrônico disponível
em https://forms.gle/5Uv128FaCwX3XniX7 até as 23h59 do último dia do prazo estabelecido no
cronograma deste Edital.
Leia-se:
4 INSCRIÇÕES
4.1 A inscrição será realizada por meio de formulário eletrônico disponível
em https://forms.gle/5Uv128FaCwX3XniX7 até as 23h59 do último dia do prazo estabelecido no
cronograma deste Edital.
Onde se lê:
8 CRONOGRAMA
8.1 O fluxo dos processos previstos neste Edital obedece ao cronograma disposto no Quadro
3.
Quadro 3 — Cronograma do Edital
ESPECIFICAÇÃO
Inscrições

PERÍODO
25/08 à
02/09/2022

Divulgação das inscrições e resultados
05/09/2022
preliminares
Prazo para interposição de recursos contra
06/09/2022
o resultado preliminar
Homologação de resultados, após os
recursos, e convocação dos candidatos
selecionados
Envio da documentação pelos candidatos
convocados
Início das atividades dos colaboradores

Leia-se:
8 CRONOGRAMA

07/09/2022

MEIO
Formulário:
https://forms.gle/cYvWq4KqVZ57Rf1G8
https://selecao.ifro.edu.br/extensaocalama
E-mail: energifcalama@ifro.edu.br por
meio do Apêndice 3
https://selecao.ifro.edu.br/extensaocalama

07 a 09/09/2022 E-mail: energifcalama@ifro.edu.br
Conforme
cronograma do
campus*.

Conforme a programação do Campus.
*A previsão de desenvolvimento das
atividades é no período noturno e aos
sábados.

8.1 O fluxo dos processos previstos neste Edital obedece ao cronograma disposto no Quadro
3.
Quadro 3 — Cronograma do Edital
ESPECIFICAÇÃO

PERÍODO

MEIO

Inscrições

25/08 à
04/09/2022

Formulário:
https://forms.gle/5Uv128FaCwX3XniX7

Divulgação das inscrições e resultados
preliminares

05/09/2022

https://selecao.ifro.edu.br/extensao-calama

06/09/2022

E-mail: energifcalama@ifro.edu.br por
meio do Apêndice 3

07/09/2022

https://selecao.ifro.edu.br/extensao-calama

Prazo para interposição de recursos
contra o resultado preliminar
Homologação de resultados, após os
recursos, e convocação dos candidatos
selecionados

Envio da documentação pelos candidatos
07 a 09/09/2022 E-mail: energifcalama@ifro.edu.br
convocados
Conforme a programação do Campus.
Conforme
*A previsão de desenvolvimento das
Início das atividades dos colaboradores cronograma do
atividades é no período noturno e aos
campus*.
sábados.

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Pereira Leocádio, Diretor(a) Geral, em
01/09/2022, às 17:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1706258
e o código CRC 3C704A82.
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