EDITAL INTERNO Nº 05/2020
INCLUSÃO DIGITAL
Disponibilização de equipamentos e conectividade
RETIFICAÇÃO 01
Retificações e adendos para incluir MODALIDADE C no edital.

O Diretor do campus Sapucaia do Sul do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-riograndense (IFSUL), no uso de suas atribuições legais, torna público o ADENDO 01 ao edital 05/2020,
que cria MODALIDADE C no referido edital, a ser executada exclusivamente na quinta (5°) Rodada, com
vistas a atender demanda específica de estudantes do quarto ano do curso técnico em Informática para o
desenvolvimento das atividades pedagógicas não presenciais (APNP), a serem desenvolvidos no
âmbito deste Instituto em razão da pandemia causada pela COVID-19.
Retifica-se e adenda-se o texto do edital 05/2020, com a redação nos itens a seguir:
ADENDO: 2.5 O Departamento de Administração, considerando a disponibilidade orçamentária e
financeira do campus, destinará uma bolsa para estudantes contemplados com auxílio para aquisição de
componentes no âmbito deste edital;
RETIFICAÇÃO: 3.1 Este edital contará com duas (2) três (3) modalidades:
ADENDO: Modalidade C - Auxílio aquisição de componentes do campus, com bolsa única, destinado a
estudantes do quarto ano do curso Técnico em Informática;
ADENDO: 3.3 A modalidade C aplica-se apenas a quinta rodada deste edital;
RETIFICAÇÃO: 6.6 Em relação as bolsas previstas nas MODALIDADES A e B A, B e C, o depósito
ocorrerá após a publicação dos resultados, ficando o recebimento condicionado aos dados bancários
apresentados estarem corretos. O estudante deverá ser o titular da conta bancária e poderá receber o
auxílio financeiro por meio de conta corrente, conta poupança (exceto cooperativas de crédito) e contas
para pagamentos. Também é possível sacar diretamente no Banco do Brasil para aqueles que não
possuem conta bancária.
RETIFICAÇÃO: 7.1 A prestação de contas dos recursos recebidos nas modalidades A e B A, B e C se
dará por declaração, fornecida pelo Departamento de Ensino, de que o estudante frequentou o semestre
letivo;
Os demais itens do edital permanecem inalterados, estando os candidatos a Modalidade C
obrigados a seguir todos os procedimentos previstos no texto original.
Sapucaia do Sul, 09 de dezembro de 2020.

Mack Léo Pedroso
Diretor-geral do IFSUL - Câmpus Sapucaia do Sul.
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