
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 03/2017, IF BAIANO – CAMPUS URUÇUCA
(PAISE 2017)

No item 1.3, § 7º, onde se lê:

“Especificamente para o ano 2016, os repasses ocorrerão de forma retroativa, observando o 
início dias letivos de cada curso.”, 

Leia-se:

“Especificamente para o ano 201  7  , os repasses ocorrerão de forma retroativa, observando o 
início dias letivos de cada curso.”

No item 9.1, onde se lê:

FASES PERÍODO/DATA
Publicação e divulgação do edital no campus 03 a 12/04
Período de inscrições 03 a 12/04
Leitura e esclarecimentos do edital 06/04, de 15 às 17h
Período de análise e julgamento 17 e 18/04
Divulgação dos horários e datas das entrevistas 19/04
Entrevistas 24 a 28/04
Divulgação dos pré-selecionados por auxílio 08/05
Período de solicitação de recursos 09/05
Divulgação dos resultados dos recursos 10/05
Divulgação da lista dos selecionados 11/05
Apresentação da documentação bancária para repasse 
financeiro ao estudante

15 a 19/05

Envio das planilhas preenchidas ao Núcleo Financeiro 23/05
Previsão de repasse financeiro aos estudantes 23/06

Leia-se:

FASES PERÍODO/DATA
Publicação e divulgação do edital no campus 03 a 1  8/  04  
Período de inscrições 03 a 1  8  /04  
Leitura e esclarecimentos do edital 11  /04  , de 15 às 17h
Período de análise e julgamento 19 e 20/04
Divulgação dos horários e datas das entrevistas 20/04
Entrevistas 24 a 28/04
Divulgação dos pré-selecionados por auxílio 08/05
Período de solicitação de recursos 09/05
Divulgação dos resultados dos recursos 10/05
Divulgação da lista dos selecionados 11/05
Apresentação da documentação bancária para repasse 
financeiro ao estudante

15 a 19/05

Envio das planilhas preenchidas ao Núcleo Financeiro 23/05
Previsão de repasse financeiro aos estudantes 23/06



No ANEXO I, onde se lê:

Estudante:

Curso: Ano: Semestre: Turma:

Modalidade:
(  ) EaD (  ) Integrado  (  ) Subsequente

Turno:

Participou do processo seletivo do PAISE 
2015? (   ) Sim   (   ) Não

Foi 
contemplado? 
(  ) Não  (   ) 
Sim

Caso tenha participado da seleção do PAISE de 2015, tem interesse em passar novamente 
pela entrevista? (  ) Sim   (  ) Não

Leia-se:

Estudante:

Curso: Ano: Semestre: Turma:

Modalidade:
(  ) EaD (  ) Integrado  (  ) Subsequente

Turno:

Participou do processo seletivo do PAISE 
2015? (   ) Sim   (   ) Não

Foi 
contemplado? 
(  ) Não  (   ) 
Sim

Caso tenha participado da seleção do PAISE de 201  6  , tem interesse em passar novamente 
pela entrevista? (  ) Sim   (  ) Não
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