
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília

RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 01/2022 CGEN/DREP/DGSS/RIFB DE 09 DE SETEMBRO DE 2022 -
Seleção de bolsistas licenciandos do Programa Institucional de Residência Pedagógica - PRP dos cursos de

Licenciatura em Letras - Português e Pedagogia

O DIRETOR DO CAMPUS SÃO SEBASTIÃO, nomeado pela portaria IFB 548, 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, re fica o EditalEdital
1/2022 - CC/CGEN/DREP/DGSS/RIFB/IFBRASILIA -1/2022 - CC/CGEN/DREP/DGSS/RIFB/IFBRASILIA -SELEÇÃO DE BOLSISTAS LICENCIANDOS DO PROGRAMA
INSTITUCIONAL DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA DOS CURSOS DE LETRAS - PORTUGUÊS E PEDAGOGIA, conforme
edital 24/2022 da CAPES, que passa a ser:

I. ONDE SE LÊ:I. ONDE SE LÊ:

"Das inscrições

6.1 O período de inscrições é de 14/09/2022 até às 23h59min de 21/09/2022, horário de Brasília. Após este
período não serão aceitas novas inscrições.
6.2 As inscrições serão realizadas pelo candidato por meio de formulário online específico, disponível
emhttps://forms.gle/nm8yHzGZWsDsYEgS8
6.3 Para efe vação 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 cons tua uma carta de intenções descrevendo as mo vações para par cipar do
programa e informando sua disponibilidade de tempo para dedicação ao projeto;

(...)

7.2 O resultado das inscrições homologadas será publicado no site do IFB (https://www.ifb.edu.br) em 23/09/2022
até às 18h.

1. Cronograma

Atividade Data Local

Publicação do Edital na página do IFB 09/09/2022 www.ifb.edu.br

Período de inscrições 14/09 a 21/09/2022 https://forms.gle/nm8yHzGZWsDsYEgS8

Homologação das inscrições 23/09/2022 www.ifb.edu.br

Período de análise das candidaturas 26/09 a 29/09/2022

Resultado preliminar 30/09/2022 www.ifb.edu.br

Recursos do resultado preliminar 01/10 a 02/10/2022
Letras - Português (pedro.couto@ifb.edu.br)
Pedagogia
(wesley.oliveira@ifb.edu.br)

mailto:pedro.couto@ifb.edu.br


Divulgação do resultado final 04/09/2022 www.ifb.edu.br

II. LEIA-SE:II. LEIA-SE:

"Das inscrições

6.1 O período de inscrições é de 14/09/2022 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 online específico, disponível
emhttps://forms.gle/nm8yHzGZWsDsYEgS8
6.3 Para efe vação 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; (REVOGADO)
   6.3.2 um arquivo .pdf que cons tua uma carta de intenções descrevendo as mo vações para par cipar do
programa e informando sua disponibilidade de tempo para dedicação ao projeto;

(...)

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.

1. Cronograma

Atividade Data Local

Publicação do Edital na página do IFB 09/09/2022 www.ifb.edu.br

Período de inscrições 14/09 a 30/09/2022 https://forms.gle/nm8yHzGZWsDsYEgS8

Homologação das inscrições 03/10/2022 www.ifb.edu.br

Período de análise das candidaturas 04/10 a 06/10/2022

Resultado preliminar 07/10/2022 www.ifb.edu.br

Recursos do resultado preliminar 10/10 a 11/10/2022
Letras - Português (pedro.couto@ifb.edu.br)
Pedagogia
(wesley.oliveira@ifb.edu.br)

Divulgação do resultado final 13/10/2022 www.ifb.edu.br
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