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EDITAL Nº COMPLEMENTAR 06/2019
Processo nº 0094427.00005064/2019-20
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 06 DO EDITAL Nº 14/2019/DSAES/IFAC - Re ﬁcação

O Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre - Ifac, por meio da Diretoria Sistêmica de Assistência
Estudan l, torna público a re ﬁcação do Anexo II do Edital Complementar 05, publicado em 09 de setembro de
2019.
Documento assinado eletronicamente por Edu Gomes da Silva, Diretor(a) Sistêmico(a) de Assistência Estudan l,
em 10/09/2019, às 16:26, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Luís Pedro de Melo Plese, Reitor(a) no exercício da Reitoria, em
10/09/2019, às 16:29, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.ifac.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0078162 e o código CRC
B4C588F9.

ANEXOS AO EDITAL
Onde se lê:
Anexo II - Cronograma simpliﬁcado
ETAPAS
DATAS
Convocação para entrega dos documentos comprobatórios
09/09/2019
Período para entrega da documentação
10 a 11/08/2019
Análise da documentação comprobatória
12/08/2019
Divulgação da lista de Classiﬁcação preliminar no campus
13/08/2019
Apresentação dos Recursos da segunda etapa
16 e 17/08/2019
Análise dos Recursos
17/09/2019
Envio do resultado da análise dos recursos e a lista de classiﬁcação ﬁnal para a Dsaes
18/09/2019
Divulgação do resultado da análise dos recursos e da lista de classiﬁcação ﬁnal
19/09/2019
Entrega do termo de compromisso devidamente assinado no campus e comprovação de dados bancários 20 e 23/09/2019

Leia-se:
ETAPAS
Convocação para entrega dos documentos comprobatórios
Período para entrega da documentação
Análise da documentação comprobatória
Divulgação da lista de Classiﬁcação preliminar no campus
Apresentação dos Recursos da segunda etapa
Análise dos Recursos
Envio do resultado da análise dos recursos e a lista de classiﬁcação ﬁnal para a Dsaes

DATAS
09/09/2019
10 a 11/09/2019
12/09/2019
13/09/2019
16 e 17/09/2019
17/09/2019
18/09/2019

Divulgação do resultado da análise dos recursos e da lista de classiﬁcação ﬁnal
19/09/2019
Entrega do termo de compromisso devidamente assinado no campus e comprovação de dados bancários 20 e 23/09/2019
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