
RETIFICAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA DO CURSO DE

LETRAS INGLÊS

O diretor do campus Riacho Fundo I, nomeado pela portaria nº 498, de 06 de maio de 2019,
publicada no Diário Oficial da União em 07 de maio de 2019, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, retifica o edital para a SELEÇÃO DE BOLSISTAS LICENCIANDOS
DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA DO CURSO DE
LETRAS-INGLÊS, conforme edital 24/2022 da CAPES.

ONDE SE LÊ:

6. Das inscrições
6.1. O período de inscrições é de 19/09/2022 até às 23h59min de 25/09/2022, horário de
Brasília. Após este período não serão aceitas novas inscrições.
6.2. As inscrições serão realizadas pelo candidato por meio de formulário on-line específico,
disponível em https://forms.gle/QaCU2wrJSKrkcqf97
6.3. Para efetivação da inscrição, o candidato deverá fazer o upload dos seguintes arquivos
no formulário de inscrição:
6.3.1. um arquivo .pdf de seu histórico escolar atualizado;
6.3.2. um arquivo .pdf que constitua uma carta de intenções descrevendo as motivações
para participar do programa e informando sua disponibilidade de tempo para dedicação ao
projeto;

(...)

7. Homologação das inscrições
7.2. O resultado das inscrições homologadas será publicado no site do IFB
(https://www.ifb.edu.br) em 26/09/2022 até às 18h.

(...)

11. Cronograma

Atividade Data Local

Publicação do Edital na
página do IFB

13/09/2022 www.ifb.edu.br

Período de inscrições 19/09 a 25/09/2022 https://forms.gle/QaCU2wrJ
SKrkcqf97

Homologação das 26/09/2022 www.ifb.edu.br

https://forms.gle/QaCU2wrJSKrkcqf97
http://www.ifb.edu.br
https://forms.gle/QaCU2wrJSKrkcqf97
https://forms.gle/QaCU2wrJSKrkcqf97
http://www.ifb.edu.br


inscrições

Período de avaliação do
histórico e carta de
intenções

26/09 a 30/09/2022 Campus Riacho Fundo I

Resultado preliminar 03/10/2022 www.ifb.edu.br

Recursos do resultado
preliminar

04/10 a 09/10/2022 https://forms.gle/cMU5jhNiB
5eU44uQ8

Divulgação do resultado
final

10/10/2022 www.ifb.edu.br

LEIA-SE:

6. Das inscrições
6.1. O período de inscrições é de 19/09/2022 até às 23h59min de 30/09/2022, horário de
Brasília. Após este período não serão aceitas novas inscrições.
6.2. As inscrições serão realizadas pelo candidato por meio de formulário on-line específico,
disponível em https://forms.gle/QaCU2wrJSKrkcqf97
6.3. Para efetivação da inscrição, o candidato deverá fazer o upload dos seguintes arquivos
no formulário de inscrição:
6.3.1. um arquivo .pdf de seu histórico escolar atualizado;
6.3.2. um arquivo .pdf que constitua uma carta de intenções descrevendo as motivações
para participar do programa e informando sua disponibilidade de tempo para dedicação ao
projeto;

(...)

7. Homologação das inscrições
7.2. O resultado das inscrições homologadas será publicado no site do IFB
(https://www.ifb.edu.br) em 03/10/2022 até às 18h.

(...)

11. Cronograma

Atividade Data Local

Publicação do Edital na
página do IFB

13/09/2022 www.ifb.edu.br

Período de inscrições 19/09 a 30/09/2022 https://forms.gle/QaCU2wrJ

http://www.ifb.edu.br
https://forms.gle/cMU5jhNiB5eU44uQ8
https://forms.gle/cMU5jhNiB5eU44uQ8
http://www.ifb.edu.br
https://forms.gle/QaCU2wrJSKrkcqf97
http://www.ifb.edu.br
https://forms.gle/QaCU2wrJSKrkcqf97


SKrkcqf97

Homologação das
inscrições

03/10/2022 www.ifb.edu.br

Período de avaliação do
histórico e carta de
intenções

26/09 a 07/10/2022 Campus Riacho Fundo I

Resultado preliminar 10/10/2022 www.ifb.edu.br

Recursos do resultado
preliminar

10/10 a 12/10/2022 https://forms.gle/cMU5jhNiB
5eU44uQ8

Divulgação do resultado
final

14/10/2022 www.ifb.edu.br

https://forms.gle/QaCU2wrJSKrkcqf97
http://www.ifb.edu.br
http://www.ifb.edu.br
https://forms.gle/cMU5jhNiB5eU44uQ8
https://forms.gle/cMU5jhNiB5eU44uQ8
http://www.ifb.edu.br

