
                                                               
 

PROGRAMA BOLSA DISCENTE 
CHAMADA DE PROJETOS 

MODALIDADE: BOLSA EXTENSÃO 
ERRATA EDITAL Nº 11, DE 05 de agosto de 2016 

 
A Diretoria-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 
(IFSP) Câmpus Registro, tendo em vista o estabelecido no Edital nº 90, torna pública a 
seguinte alteração: 
 
Onde se lê: 
2. DA INSCRIÇÃO 
2.3 As inscrições serão realizadas, exclusivamente, mediante o preenchimento de formulário 

online disponível no endereço eletrônico https://goo.gl/forms/YSWoVNh0rCpBdnmx1, no 

período de 08/08/2016 a 11/08/2016. 

3. DA SELEÇÃO 
3.1 A seleção dos candidatos ocorrerá por meio de classificação gerada por Sorteio que será 

realizado publicamente, no dia 12/08/2016, até que o número de vagas previsto seja preenchido. 

Os selecionados deverão atender aos requisitos estabelecidos no Item 1.1 deste Edital. 

4. DO RESULTADO 
4.1 A relação dos candidatos contemplados, bem como da lista de espera, será amplamente 

divulgada pelo Câmpus Registro do IFSP mediante fixação de lista nos murais e no endereço 

eletrônico http://rgt.ifsp.edu.br/portal/ e por e-mail, no período de 12/08/2016 a 15/08/2016.  

 
8. DO CRONOGRAMA 

EVENTO DATA / PERÍODO 

Período para inscrições 08/08/2016 a 12/08/2016 

Sorteio das vagas 15/08/2016 

Divulgação da lista de inscritos e 

classificados 

15/08/2016 

Período para efetuar matrícula  16/08/2016 

Data prevista para o início dos cursos  16/08/2016 

 
Leia-se: 
 

2. DA INSCRIÇÃO 
2.3 As inscrições para o curso de Filosofia da Ciência serão realizadas, exclusivamente, mediante 
o preenchimento de formulário online disponível no endereço eletrônico 

https://goo.gl/forms/cQeuwExaAQxgP2a32, no período de 08/08/2016 a 22/08/2016. 
3. DA SELEÇÃO 

3.1 A seleção dos candidatos ocorrerá por meio de classificação gerada por Sorteio que será 

realizado publicamente, no dia 23/08/2016, até que o número de vagas previsto seja preenchido. 

Os selecionados deverão atender aos requisitos estabelecidos no Item 1.1 deste Edital. 

https://goo.gl/forms/YSWoVNh0rCpBdnmx1
http://rgt.ifsp.edu.br/portal/
https://goo.gl/forms/cQeuwExaAQxgP2a32


                                                               
 

4. DO RESULTADO 
4.1 A relação dos candidatos contemplados, bem como da lista de espera, será amplamente 

divulgada pelo Câmpus Registro do IFSP mediante fixação de lista nos murais e no endereço 

eletrônico http://rgt.ifsp.edu.br/portal/ e por e-mail, no período de 24/08/2016 a 25/08/2016.  

 
9. DO CRONOGRAMA 

EVENTO DATA / PERÍODO 

Período para inscrições 08/08/2016 a 22/08/2016 

Sorteio das vagas 23/08/2016 

Divulgação da lista de inscritos e 

classificados 

24/08/2016 a 25/08/2016 

Período para efetuar matrícula  25/08/2016 

Data prevista para o início dos cursos  25/08/2016 

 

Registro, 12 de agosto de 2016. 
 
 
 
 

 
Walter Augusto Varella 

Diretor Geral  
IFSP Campus Registro 

 

http://rgt.ifsp.edu.br/portal/

