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COMUNICADO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - Águas Lindas, RETIFICA o EDITAL DE CHAMADAEDITAL DE CHAMADA

PÚBLICA Nº 01/2023 - AÇÃO DE EXTENSÃO - IFG/ CÂMPUS ÁGUAS LINDASPÚBLICA Nº 01/2023 - AÇÃO DE EXTENSÃO - IFG/ CÂMPUS ÁGUAS LINDAS..

11. DAS VAGAS E INSCRIÇOES . DAS VAGAS E INSCRIÇOES 

Onde se lê:Onde se lê:

1.1. 1.1. Serão disponibilizadas um total de 60 vagas60 vagas para a Ação de Extensão Curso de Formação de Educadores e
Educadoras em Direitos Humanos que visa a contribuir com a formação de educadores(as) para o
desenvolvimento de ações na área de educação em direitos humanos com vistas a ampliação dos processos
democrá cos e ao enfrentamento das violações de direitos dos grupos em situação de vulnerabilidade social
em Aguas Lindas de Goiás, por meio da ar culação de ações na área de ensino, pesquisa e extensão no âmbito
do IFG Aguas Lindas, sendo des nada ao seguinte público: professores (as), coordenadores (as), gestores (as), e
assistentes sociais que atuem na rede pública de ensino de Aguas Lindas de Goiás com os níveis de ensino
fundamental e médio.

Leia-se:Leia-se:

1.1. 1.1. Serão disponibilizadas um total de    90 vagas90 vagas para a Ação de Extensão Curso de Formação de Educadores e
Educadoras em Direitos Humanos que visa a contribuir com a formação de educadores(as) para o
desenvolvimento de ações na área de educação em direitos humanos com vistas a ampliação dos processos
democrá cos e ao enfrentamento das violações de direitos dos grupos em situação de vulnerabilidade social
em Aguas Lindas de Goiás, por meio da ar culação de ações na área de ensino, pesquisa e extensão no âmbito
do IFG Aguas Lindas, sendo des nada ao seguinte público: professores (as), coordenadores (as), gestores (as), e
assistentes sociais que atuem na rede pública de ensino de Aguas Lindas de Goiás com os níveis de ensino
fundamental e médio.

3. DA SELEÇAO3. DA SELEÇAO

Onde se lê:Onde se lê:

3.4.3.4. Serão sorteados 30 candidatos (a) para a realização das a vidades presenciais no turno matu no e 30
candidatos (a) para a realização das a vidades presenciais no turno vesper no, conforme indicação do (a)
candidato (a) no ato da inscrição.

Leia-se:Leia-se:

3.4.3.4. Em primeira chamada, Em primeira chamada,  serão sorteados 30 candidatos (a) para a realização das a vidades presenciais no turno
matu no e 30 candidatos (a) para a realização das a vidades presenciais no turno vesper no, conforme
indicação do (a) candidato (a) no ato da inscrição. As demais vagas serão disponibilizadas somente em segundaAs demais vagas serão disponibilizadas somente em segunda

chamada e serão preenchidas por ordem de chegada até que seja atingido o limite de 45 candidatos (as) por turno.chamada e serão preenchidas por ordem de chegada até que seja atingido o limite de 45 candidatos (as) por turno.

4.4. DAS MATRICULAS DAS MATRICULAS

Onde se lêOnde se lê::

1ª chamada: 14 a 17/02/2023 10h às 12h e 14h às 16h 

2ª chamada: 27 e 28/02/2023  10h às 12h e 14h às 16h  

Leia-se:Leia-se:

1ª chamada: 14/02/2023 a 17/02/2023 e  das 10h às 12h e 14h às 16h1ª chamada: 14/02/2023 a 17/02/2023 e  das 10h às 12h e 14h às 16h
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