
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
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EDITAL 018 / Câmpus Itumbiara/ IFG, de 09 de setembro de 2021

PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE MONITORES BOLSISTAS

Alterado pela Retificação nº 02/2021, de 27 de setembro de 2021

A Pró-Reitoria de Ensino e o Câmpus Itumbiara do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia de Goiás, no uso de suas atribuições, tendo em vista a publicação do Edital 018 /Câmpus

Itumbiara / IFG, de 09 de setembro de 2021, referente ao Processo Seletivo para o preenchimento de

vagas de bolsas de monitoria no Câmpus Itumbiara do IFG, resolvem ALTERAR o referido edital nos

seguintes termos. 

1. No quadro descritivo do cronograma em que são descritas as datas e etapas do processo seletivo,

o Item 9, ONDE SE LÊ:

Etapas Período

1

Inscrição dos candidatos por meio de processo

eletrônico, enviando a documentação necessária

para o endereço de e-mail

protocolo.daa.itumbiara@ifg.edu.br

09 a 20/09/2021

2
Aplicação das entrevistas por meio da plataforma

digital.
20 a 24/09/2021

3
Publicação do resultado preliminar do processo

pelo Departamento de Áreas Acadêmicas.
24/09/2021

4

Apresentação de recurso contra o resultado

preliminar do processo, enviando e-mail com a

fundamentação do recurso para o endereço

caa.itumbiara@ifg.edu.br.

27/09/2021

5
Publicação do resultado final do processo seletivo

de monitoria na página eletrônica do câmpus.
28/09/2021

6

Assinatura do Termo de Compromisso e entrega

dos documentos dos candidatos convocados, no

Departamento de Áreas Acadêmicas.

29/09/2021 e

30/09/2021

7 Início das atividades do programa de monitoria 04/10/2021

8 Término das atividades do programa de monitoria 14/01/2022

LEIA-SE:

Etapas Período

1

Inscrição dos candidatos por meio de processo

eletrônico, enviando a documentação necessária

para o endereço de e-mail

protocolo.daa.itumbiara@ifg.edu.br

09 a 20/09/2021

2
Aplicação das entrevistas por meio da plataforma

digital. 20 a 24/09/2021

3
Publicação do resultado preliminar do processo

pelo Departamento de Áreas Acadêmicas.
27/09/2021

Apresentação de recurso contra o resultado

preliminar do processo, enviando e-mail com a




