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RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 02/CSAM/IFB, DE 20 DE MARÇO DE 2017 

PROGRAMAS DE PROMOÇÃO À PERMANÊNCIA – 1° SEMESTRE/2017  

O DIRETOR DO CAMPUS SAMAMBAIA DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA, 

nomeado pela Portaria Nº 298, de 12 de fevereiro de 2016, publicada no Diário Oficial da 

União em 15 de fevereiro de 2016, torna pública a retificação dos seguintes itens do 

PROCESSO SELETIVO PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIOS DO PROGRAMA DE 

PROMOÇÃO A PERMANÊNCIA DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 2017 – 1º 

SEMESTRE LETIVO.  

 

1.1 Onde se lê: 

4.   DO PROCESSO SELETIVO 

4.1 O processo seletivo ocorrerá mediante duas etapas obrigatórias: inscrição online e 

entrega da documentação comprobatória, previstas no cronograma da tabela 2 do item 5. 

E, para os estudantes que solicitarem auxílio criança, será agendada entrevista 

obrigatória com a assistente social, após a entrega dos documentos; 

 

1.2 Leia-se: 

4.   DO PROCESSO SELETIVO 

4.1 O processo seletivo ocorrerá mediante duas etapas obrigatórias: inscrição online e 

entrega da documentação comprobatória, previstas no cronograma da tabela 2 do item 5. 

E, para os estudantes que solicitarem auxílio criança, será agendada (via e-mail) uma 

entrevista com a assistente social, caso a equipe considere necessário, para 

confirmação de informações prestadas por meio de documentação.   

 

1.3 Onde se lê:     

 Tabela 2 

EVENTO DATA PROVÁVEL HORÁRIO LOCAL 

Estudo socioeconômico 13 de abril a 05 de maio de 2017 ----- ----- 
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Entrevista com assistente social* 18 a 20 de abril de 2017* Agendado CDAE 

Resultado Preliminar 08 de maio de 2017 Até às 18h 
Site do 

IFB 

Recurso 09 e 10 de maio de 2017 
08h30min às 

20h00min 
CDAE 

Resultado final 12 de maio de 2017 Até às 18h 
Site do 

IFB 

Assinatura dos termos de 

concessão 
15 e 16 de maio de 2017 

08h30min às 

20h00min 
CDAE 

*Será agendada (via e-mail) uma entrevista obrigatória com a assistente social para o 
estudante que solicitar Auxílio Criança. 

 

1.4  Leia-se: 

Tabela 2 

EVENTO DATA PROVÁVEL HORÁRIO LOCAL 

Estudo socioeconômico 13 de abril a 10 de maio de 2017 ----- ----- 

Entrevista com assistente social* 13 de abril a 10 de maio de 2017* Agendado CDAE 

Resultado Preliminar 11 de maio de 2017 Até às 18h 
Site do 

IFB 

Recurso 12 e 15 de maio de 2017 
08h30min às 

20h00min 
CDAE 

Resultado final 16 de maio de 2017 Até às 18h 
Site do 

IFB 

Assinatura dos termos de 

concessão 
17 e 18 de maio de 2017 

08h30min às 

20h00min 
CDAE 

*Será agendada (via e-mail) uma entrevista com a assistente social para o estudante que 

solicitar Auxílio Criança, caso a equipe considere necessário, para confirmação de 
informações prestadas por meio de documentação.   
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1.5  Onde se lê: 

6.8 Para os estudantes que solicitarem o auxílio criança, será agendada uma entrevista 

obrigatória com a assistente social, após a entrega dos documentos.   

 

1.6 Leia-se: 

6.8 Para os estudantes que solicitarem o auxílio criança, será agendada (via e-mail) 

uma entrevista com a assistente social, caso a equipe considere necessário, para 

confirmação de informações prestadas por meio de documentação.   

 

1.7 Onde se lê: 

7.10 Só será considerada válida aquela inscrição que cumprir as etapas de 

preenchimento do formulário online e entrega da documentação comprobatória previstas 

no edital. E, nos casos, do Auxílio Criança, participar de entrevista com assistente 

social.  

 

1.8 Leia-se: 

7.10 Só será considerada válida aquela inscrição que cumprir as etapas de 

preenchimento do formulário online e entrega da documentação comprobatória previstas 

no edital. E, nos casos, do Auxílio Criança, participar de entrevista com assistente 

social, caso seja necessário.  

 

 

FERNANDO DANTAS DE ARAUJO 

Diretor Geral Campus Samambaia 

Portaria Nº 298, de 12 de fevereiro de 2016. 

Original Assinado  

 


