
 

 

EDITAL Nº 17/2020 

DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DE EQUIPAMENTOS 

TECNOLÓGICOS -TABLETS EDUCACIONAIS  

 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO  

AO EDUCANDO DO IFS/PRAAE  
 

RETIFICAÇÃO Nº02 

ONDE SE LÊ: 

8. DO CRONOGRAMA  

ATIVIDADE/AÇÃO  
PERÍODO  

 

Publicação do edital no sítio do IFS 10/09 

Divulgação  10/09 

Inscrição online 10 a 21/09/2020 

Resultado Final (Resultado Final no sítio do IFS) 23/09/2020 

Recursos 24/09/2020 

Análises dos recursos 25/09/2020 

Resultado final após recursos 28/09/2020 

 

LEIA-SE: 

8. DO CRONOGRAMA  

ATIVIDADE/AÇÃO  
PERÍODO  

 

Publicação do edital no sítio do IFS 10/09 

Divulgação  10/09 

Inscrição online 10 a 21/09/2020 

Resultado Final (Resultado Final no sítio do IFS) 25/09/2020 

Recursos 28/09/2020 

Análises dos recursos 29/09/2020 

Resultado final após recursos 30/09/2020 

 



 

 

ONDE SE LÊ: 

5. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL  

5.1. A divulgação do resultado final, com a classificação do estudante, será feita no site do IFS, 

bem como nas redes sociais dos campi e outros meios de comunicação, considerando a seguinte 

estrutura: número de matrícula do estudante e resultado, conforme a data estabelecida no 

cronograma, com a seguinte indicação: 

- CONTEMPLADO: estudante classificado dentro dos quantitativos de equipamentos disponíveis 

por campus nas seguintes situações: (i) estudantes contemplados que estejam com cadastro no 

Praae ou (ii) estudantes contemplados submetidos à análise socioeconômica mediante cadastro 

simplificado no Praae; 

- LISTA DE EXCEDENTES: estudante classificado e que poderá ser convocado de acordo com a 

disponibilidade de equipamentos adquiridos pela instituição; 

- DESCLASSIFICADO: estudante que não atende aos requisitos do processo seletivo: (i) 

documentação comprobatória (Anexos I e II) não enviada ou incompleta ou (ii) dados incompletos 

para avaliação socioeconômica (Anexo V).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LEIA-SE: 

 

5. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL  

5.1. A divulgação do resultado final, com a classificação do estudante, será feita no site do IFS, 

bem como nas redes sociais dos campi e outros meios de comunicação, considerando a seguinte 

estrutura: número de matrícula do estudante e resultado, conforme a data estabelecida no 

cronograma, com a seguinte indicação: 

- CONTEMPLADO: estudante classificado dentro dos quantitativos de equipamentos disponíveis 

por campus nas seguintes situações: (i) estudantes contemplados que estejam com cadastro no 

Praae ou (ii) estudantes contemplados que serão submetidos à análise socioeconômica por parte 

do Serviço Social; 

- LISTA DE EXCEDENTES: estudante classificado e que poderá ser convocado de acordo com a 

disponibilidade de equipamentos adquiridos pela instituição; 

- DESCLASSIFICADO: estudante que não atende aos requisitos do processo seletivo:  

(i) documentação comprobatória (Anexos I e II) não enviada ou incompleta ou  

(ii) dados incompletos para avaliação socioeconômica (Anexo V) ou 

iii) o estudante com Resultado Contemplado (i) e Contemplado (ii) no Edital nº 16/2020. 

 

 

 

Aracaju/SE, 22 de setembro de 2020 

 

 

Irinéia Rosa do Nascimento   

Diretora de Assuntos Estudantis   

Alysson Santos Barreto 

Pró-reitor de Ensino 

Ruth Sales Gama de Andrade 
Reitora 


