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RETIFICAÇÃO DO EDITAL N. 26/2020 (PIBID)

A Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense - IFC, Professor Sônia de Souza
Fernandes, no uso de suas atribuições legais e por meio da Pró-Reitoria de Ensino e da Coordenação Institucional do
Programa PIBID, considerando o Edital n  26/2020, resolve:o

Retificar os itens 5 - V, 5.1 - XI, 5.2, 5.2.1, 6.8, 9 e 10.3 do edital n  26/2020, passando a constar a seguinte redação:o

Onde se lê:

5 - V. Cópia da declaração digitalizada de comprovação no cargo de Professor Efetivo da Rede de Ensino a qual
pertence.

Leia-se:

5 - V. Cópia digitalizada da declaração de comprovação no cargo de Professor Efetivo da Rede de Ensino a qual
pertence e que integre o projeto institucional do PIBID.

Onde se lê:

5.1 - XI. Cópia de comprovante bancário digitalizado (conta-corrente no Banco do Brasil);

Leia-se:

5.1 - XI. Quanto à abertura de conta no Banco do Brasil, em função da pandemia e possíveis dificuldades nos
deslocamentos para abertura das contas, pode ser considerada a comprovação após a divulgação do resultado parcial. 
No entanto, antes da divulgação do resultado final é necessário apresentar o comprovante de abertura de conta

.no Banco do Brasil (conta corrente individual) ao COORDENADOR DE ÁREA

Onde se lê:

5.2 Datas e horários de inscrições dos candidatos: 26/06/2020 a 10/07/2020.

Leia-se:

5.2 Datas e horários de inscrições dos candidatos: 26/06/2020 a 04/08/2020.

Onde se lê:

5.2.1. O horário de encerramento das inscrições, via e-mail, será no dia 10/07/2020 às 23h59min.

Leia-se:

5.2.1. O horário de encerramento das inscrições, via e-mail, será no dia 04/08/2020 às 23h59min.

Onde se lê:

6.8 Os estudantes classificados e contemplados com bolsa, que não puderem assumir as atividades do programa com
previsão de início no dia 03 de agosto de 2020, serão automaticamente reposicionados para a última posição da lista de
classificação.

Leia-se:



6.8 Os estudantes classificados e contemplados com bolsa, que não puderem assumir as atividades do programa com
previsão de início para o período de 01 de setembro a 16 de setembro de 2020, serão automaticamente reposicionados
para a última posição da lista de classificação.

Onde se lê:

9. DO CRONOGRAMA

Data Etapa

26/06/2020 Lançamento do Edital.

De 26/06/2020 a 10/07/2020 (até às 23:59 horas) Inscrição dos candidatos.

Enviar documentação digitalizada, por e-mail, ao(à) professor(a)
 dos respectivosCoordenador de Área de cada Subprojeto

Campus:

Ficha de Inscrição (Anexo I)

Carta de Motivação (Anexo II)

Cópia de comprovante bancário (Conta corrente no
Banco do Brasil)

Termo de Compromisso (Anexo III)

Declaração (Anexo IV)

14/07/2020 (até 12 horas) Análise da documentação.

15/07/2020 (até 17 horas) Publicação da classificação dos estudantes inscritos.

16/07/2020 (até 12 horas) Período de recurso (Anexo VI).

17/07/2020 (até 17 horas) Divulgação dos resultados finais e horário de apresentação para
o início das atividades.

03/08/2020 Previsão de Início das atividades do RP.

Leia-se:

9. DO CRONOGRAMA

Data Etapa

26/06/2020 Lançamento do Edital.

De 26/06/2020 a 04/08/2020 (até às 23:59 horas) Inscrição dos candidatos.

Enviar documentação digitalizada, por e-mail, ao(à) professor(a)
 dos respectivosCoordenador de Área de cada Subprojeto

Campus:



Ficha de Inscrição (Anexo I)

Carta de Motivação (Anexo II)

Termo de Compromisso (Anexo III)

Declaração (Anexo IV)

05/08/2020 a 06/08/2020 Análise da documentação.

07/08/2020 Publicação da classificação dos estudantes inscritos.

12/08/2020 Período de recurso (Anexo VI).

13/08/2020 Enviar, via e-mail, cópia de comprovante bancário (Conta
corrente no Banco do Brasil) ao Coordenador de Área.

14/08/2020 Divulgação dos resultados finais e horário de apresentação para
o início das atividades.

01/09/2020 a 16/09/2020 Previsão de Início das atividades do RP.

Onde se lê:

10.3 A vigência deste edital será de 18 (dezoito) meses computados a partir da data de início do Projeto Institucional 
.previsto para dia 03/08/2020

Leia-se:

10.3 A vigência deste edital será de 18 (dezoito) meses computados a partir da data de início do Projeto Institucional 
.previsto para o período de 01/09/2020 a 16/09/2020

As demais disposições constantes no edital n  26/2020 permanecem inalteradas.o
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