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EDITAL Nº COMPLEMENTAR 01/2020
Processo nº 23244.000409/2020-11
Edital Complementar 01, referente ao edital nº 15/2020/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
item 4 do Edital nº 15/2020/DSAES/IFAC, publicado em 02 de setembro de 2020.
Onde se lê:
4 Das inscrições
4.1 A manifestação de interesse será realizada através do preenchimento do Ques onário Socioeconômico disponível no link h ps://forms.gle/VLBiYAcXSXyS8VvFA. Após o
preenchimento das informações o estudante deve clicar no botão enviar, localizado ao ﬁnal do ques onário.
4.1.1 As inscrições terão início no dia 02 e serão encerradas dia 07 de setembro de 2020.
Leia-se:
4 Das inscrições
4.1 A manifestação de interesse será realizada através do preenchimento do Ques onário Socioeconômico disponível no link h ps://forms.gle/VLBiYAcXSXyS8VvFA. Após
o preenchimento das informações o estudante deve clicar no botão enviar, localizado ao ﬁnal do ques onário.
4.1.1 As inscrições terão início no dia 02 e serão encerradas dia 08 de setembro de 2020.
4.2 Para o candidato que realizar mais de uma inscrição, será considerada válida apenas aquela que tenha a data de envio mais recente, considerando-se canceladas as
demais inscrições.
Documento assinado eletronicamente por Edu Gomes da Silva, Diretor(a) Sistêmico(a) de Assistência Estudan l, em 03/09/2020, às 07:55, 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 Rosana Cavalcante dos Santos, Reitora, em 03/09/2020, às 11:10, 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 0222447 e o código CRC 1C1B6694.
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