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Retificação 2/2021 - DAE-REI/IFGOIANO
RETIFICAÇÃO Nº 02 DO EDITAL nº 01/2020 DE 10 DE DEZEMBRO 2020
1º Concurso de Redação - DAE

O Reitor do Instituto Federal Goiano, no uso de suas atribuições legais, por meio da Comissão
Organizadora Central e das Comissões Organizadoras Locais nos campi, torna pública a prorrogação das
inscrições e envio das redações do 1º Concurso de Redação, promovido pela Diretoria de Assuntos
Estudantis, através do EDITAL Nº 01 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020, conforme a seguir:

Onde se lê:
4.4. As inscrições serão realizadas somente via Internet no sítio oﬁcial do IF Goiano, através do
endereço eletrônico https://www.ifgoiano.edu.br/, do dia 14/12/2020 ao dia 25/01/2021 até às 23h59min,
mediante acesso ao sistema de inscrição, preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição e envio
da redação dentro do prazo estipulado.

LEIA-SE:
4.4. As inscrições serão realizadas somente via Internet no sítio oﬁcial do IF Goiano, através do
endereço eletrônico https://www.ifgoiano.edu.br/, do dia 14/12/2020 ao dia 22/02/2021 até às 23h59min,
mediante acesso ao sistema de inscrição, preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição e envio
da redação dentro do prazo estipulado. O período de inscrição compreende o período de envio das
redações e caso o estudante envie mais de uma redação, será considerada a última.
Onde se lê:
4.7. O estudante deverá submeter no sistema, a redação no gênero requerido (relato pessoal), no
dia em que realizar a inscrição ou durante o período de inscrição (de 14/12/2020 à 25/01/2021),
sendo responsável pela inclusão de sua redação dentro do prazo estipulado.
LEIA-SE:
4.7. O estudante deverá submeter no sistema, a redação no gênero requerido (relato pessoal), no
dia em que realizar a inscrição ou durante o período de inscrição (de 14/12/2020 à 22/02/2021),
sendo responsável pela inclusão de sua redação dentro do prazo estipulado.
Onde se lê:
14. DO CRONOGRAMA DO CONCURSO
ETAPA/ATIVIDADE
Publicação do edital
Período de impugnação do edital
Período de inscrições e envio das redações
Deferimento preliminar das inscrições
Recurso contra deferimento preliminar das inscrições
Deferimento final das inscrições
Período de avaliação das redações
Resultado preliminar do concurso

DATA DE REALIZAÇÃO
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020 a 25/01/2021
26/01/2021
27/01/2021
01/02/2021
02/02/2021 a 05/03/2021
09/03/2021

