
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
REITORIA

RETIFICAÇÃO Nº 1
EDITAL nº 03/2021/PROEX/IFG

SELEÇÃO PÚBLICA DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS PARA INTEGRAREM A PROGRAMAÇÃO DO XV
FESTIVAL DE ARTES DE GOIÁS – INSPIRARTE 2021

A Pró-Reitoria de Extensão, no uso de suas competências, resolve ALTERAR o EDITAL nº 03/2021/PROEX/IFG, nos

seguintes termos:

No Item 3.1 – onde se lê:
3.1 As inscrições ocorrerão no período de 25 de março a 9 de abril de 2021, somente por via eletrônica pelo endereço:

https://sugep.ifg.edu.br/eventos/#/publico/chamadaspublicas/inscricao/5300

Leia-se:
3.1 As inscrições ocorrerão no período de 25 de março a 14 de abril de 2021, somente por via eletrônica pelo endereço:

https://sugep.ifg.edu.br/eventos/#/publico/chamadaspublicas/inscricao/5300

No Item 3.5 – onde se lê:
3.5 O resultado da seleção será divulgado até dia 16 de abril de 2021, sendo que o(a) inscrito(a) terá um prazo de até 5 dias

úteis para confirmar a participação por meio do e-mail: riscoifg2020@gmail.com.

Leia-se:
3.5 O resultado da seleção será divulgado até dia 20 de abril de 2021, sendo que o(a) inscrito(a) terá um prazo de até 5 dias

úteis para confirmar a participação por meio do e-mail: editais.eventos@ifg.edu.br.

No Item 3.5 – onde se lê:
3.7 A lista final dos participantes da programação será divulgada até o dia 27 de abril de 2021.

Leia-se:
3.7 A lista final dos participantes da programação será divulgada até o dia 03 de maio de 2021.

No Item 6.1 – onde se lê:
6.1 - O recurso, quanto ao resultado preliminar das propostas, deve ser encaminhado, via digital, para o e-mail

riscoifg2020@gmail.com até às 23h59min da data limite para interposição de recursos estabelecida nesta Chamada.

 Leia-se:
6.1 - O recurso, quanto ao resultado preliminar das propostas, deve ser encaminhado, via digital, para o e-mail

editais.eventos@ifg.edu.br até às 23h59min da data limite para interposição de recursos estabelecida nesta Chamada.

No Item 6.2 – onde se lê:
6.2 - O recurso deverá ser apresentado por meio do preenchimento do Formulário para Recursos (Anexo II), e encaminhado

via e-mail (riscoifg2020@gmail.com) intitulado “Recurso InspirArte 2021”.

Leia-se:
6.2 - O recurso deverá ser apresentado por meio do preenchimento do Formulário para Recursos (Anexo II), e encaminhado

via e-mail

(editais.eventos@ifg.edu.br) intitulado “Recurso InspirArte 2021”.

No Item 7 – Cronograma, onde se lê:
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ETAPAS DATAS

Inscrição 19 de março a 09 de abril

Divulgação do Resultado 16 de abril

Recurso do Resultado 19 a 20 abril

Prazo para confirmação por parte dos
proponentes no evento.

Até 26 de abril

Resultado final das propostas selecionadas 27 de abril

Realização do evento 18 a 20 de maio

Divulgação dos resultados e demais informações no site do IFG
http://www.ifg.edu.br/

Leia-se:

XV Festival de Artes de Goiás – 2021
RISCO

ETAPAS DATAS

Inscrição 19 de março a 14 de abril

Divulgação do Resultado 20 de abril

Recurso do Resultado 22 a 23 abril

Prazo para confirmação por parte dos
proponentes no evento.

Até 30 de abril

Resultado final das propostas selecionadas 03 de maio

Realização do evento 18 a 20 de maio

Divulgação dos resultados e demais informações no site do IFG
http://www.ifg.edu.br/

No Item 10.1, onde se lê:
10.1. Os proponentes de ações artísticas poderão obter informações referentes a seleção das propostas no sítio

http://ifg.edu.br/editais-extensao ou via e-mail riscoifg2020@gmail.com.

Leia-se:
10.1. Os proponentes de ações artísticas poderão obter informações referentes a seleção das propostas no sítio

http://ifg.edu.br/editais-extensao ou via e-mail editais.eventos@ifg.edu.br.

Goiânia, 13 de abril de 2021.
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