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Re ficação IIIRe ficação III

Do Cronograma

Onde Lê-se:Onde Lê-se:

ETAPASETAPAS PRAZOSPRAZOS

Inscrições 16.07.2021 a 23.07.2021

E no item 2. 1 que se refere as Disposições gerais

Onde lê-se:Onde lê-se:

2.1 O obje vo do projeto consiste em apoiar a qualificação técnica de estudantes e egressos de cursos de ciências

agrárias e afins, por meio de treinamento prá co, supervisionado e orientado por Ins tuição de Ensino e realizado

em Unidades Residentes (associações e coopera vas de produtores rurais, ins tuições públicas de assistência

técnica e extensão rural, empresas de assistência técnica, nacionais ou internacionais, da administração direta e

indireta e a sociedade civil organizada) na região do município de Xique-Xique – BA. Os bolsistas deverão dedicar-se

ao projeto, cumprindo 40 horas semanais, não lhe sendo permi das outras a vidades além das de ensino, mesmo

que não remuneradas.

Do cronograma

Leia-se:Leia-se:

ETAPASETAPAS PRAZOSPRAZOS

Inscrições 16.07.2021 a 26.07.2021 até 12:00 hs

E no item 2. 1 que se refere as Disposições gerais

leia-se:leia-se:

2.1 O obje vo do projeto consiste em apoiar a qualificação técnica de estudantes e egressos de cursos de ciências

agrárias e afins, por meio de treinamento prá co, supervisionado e orientado por Ins tuição de Ensino e realizado



em Unidades Residentes (associações e coopera vas de produtores rurais, ins tuições públicas de assistência

técnica e extensão rural, empresas de assistência técnica, nacionais ou internacionais, da administração direta e

indireta e a sociedade civil organizada) na região do município de Xique-Xique – BA. Os bolsistas deverão dedicar-se

ao projeto, cumprindo 40 horas semanais, não lhe sendo permi das outras a vidades além das de ensino, mesmo

que não remuneradas. Os residentes bolsistas serão responsáveis pelo seu deslocamento até as unidades

residentes e unidades produ vas.
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