INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
rodovia CE-377, Km 2 , - Bairro Sítio Taperinha - CEP 62.960-000 - Tabuleiro do Norte - CE - www.ifce.edu.br

TERMO ADITIVO
ADITIVO AO EDITAL DE SELEÇÃO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL Nº 04/2021 E AUXÍLIO
INTERNET Nº 05/2021
O Diretor Geral do campus Tabuleiro do Norte, do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Ceará – IFCE, no uso de suas atribuições administrativas, divulga O ADITIVO ao Edital do
Auxílio Emergencial nº 04/2021 e Auxílio Internet nº 05/2021 do campus Tabuleiro do Norte, no que se
refere aos itens listados abaixo.
01- No itens 5.DA INSCRIÇÃO (Edital Auxílio Internet nº 05/2021) e 6. DA
INSCRIÇÃO (Edital do Auxílio Emergencial nº 04/2021)
Onde lê-se:
- A solicitação do auxílio internet deve ser feita pelo estudante por meio do SISAE
(sisae.ifce.edu.br) no período de 31/03/2021 a 12/04/2021 seguindo as seguintes etapas:
Onde lê-se:
- A solicitação do auxílio emergencial deve ser feita pelo estudante por meio do SISAE
(sisae.ifce.edu.br) no período de 31/03/2021 a 12/04/2021 seguindo as seguintes etapas:
Agora lê-se:
- A solicitação do auxílio internet deve ser feita pelo estudante por meio do SISAE
(sisae.ifce.edu.br) no período de 31/03/2021 a 15/04/2021 seguindo as seguintes etapas:
Agora lê-se:
- A solicitação do auxílio emergencial deve ser feita pelo estudante por meio do SISAE
(sisae.ifce.edu.br) no período de 31/03/2021 a 15/04/2021 seguindo as seguintes etapas:
03-No item 8.DO RESULTADO dos Editais do Auxílio Emergencial nº 04/2021 e Auxílio
Internet nº 05/2021.
Onde lê-se:
8.1. O resultado preliminar será divulgado no dia 22/04/2021, disponível no SISAE.
8.2. O resultado, após análise dos recursos ao resultado preliminar, será divulgado no dia
27/04/2021, disponível no SISAE.
Agora lê-se:
8.3. O resultado preliminar será divulgado no dia 27/04/2021, disponível no SISAE.
8.4. O resultado, após análise dos recursos ao resultado preliminar, será divulgado no dia
30/04/2021, disponível no SISAE.
04- No item 9. DOS RECURSOS dos Editais do Auxílio Emergencial nº 04/2021 e Auxílio
Internet nº 05/2021.
Onde lê-se:
Termo Aditivo CAE-TAB 2553517

SEI 23489.000400/2021-18 / pg. 1

9.2. O recurso contra o resultado preliminar da seleção será interposto, exclusivamente, em
requerimento no SISAE na data 23 de abril de 2021.
Agora lê-se:
9.2. O recurso contra o resultado preliminar da seleção será interposto, exclusivamente, em
requerimento no SISAE na data 28 de abril de 2021.
05- No item 10. Cronograma do Edital do Auxílio Emergencial nº 04/2021
Onde lê-se:
ATIVIDADE

PERÍODO

Publicação do Edital

29/03/2021

Recursos contra os termos do Edital

30/03/2021
31/03/2021 à
12/04/2021
13/04/2021 à
20/04/2021
22/04/2021

Inscrições
Análise documental
Divulgação do resultado preliminar da seleção
Interposição de Recursos contra o resultado preliminar da
seleção
Resultado final

LOCAL
ifce.edu.br/tabuleirodonorte
www.sisae.ifce.edu.br
cae.tabuleiro@ifce.edu.br
www.sisae.ifce.edu.br
Serviço Social
www.sisae.ifce.edu.br

23/04/2021

www.sisae.ifce.edu.br

27/04/2021
27/04/2021 à
29/04/2021

www.sisae.ifce.edu.br

ATIVIDADE

PERÍODO

Publicação do Edital

29/03/2021

Recursos contra os termos do Edital

30/03/2021
31/03/2021 à
15/04/2021
16/04/2021 à
26/04/2021
27/04/2021

LOCAL
ifce.edu.br/tabuleirodonorte
www.sisae.ifce.edu.br
cae.tabuleiro@ifce.edu.br

Período para informação dos dados bancários

www.sisae.ifce.edu.br

Agora lê-se:

Inscrições
Análise documental
Divulgação do resultado preliminar da seleção
Interposição de Recursos contra o resultado preliminar da
seleção
Resultado final
Período para informação dos dados bancários

www.sisae.ifce.edu.br
Serviço Social
www.sisae.ifce.edu.br

28/04/2021

www.sisae.ifce.edu.br

30/04/2021
30/04/2021 à
03/05/2021

www.sisae.ifce.edu.br
www.sisae.ifce.edu.br

06- No item 11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS (Edital do Auxílio Emergencial nº
04/2021)
Onde lê-se:
11.4 Caso o aluno não tenha conta corrente no seu nome, orientamos que realize a abertura da
mesma em um banco digital e informe os dados no SISAE até a data para informações dos dados bancários,
até 29 abril de 2021;
Agora lê-se:
11.4 Caso o aluno não tenha conta corrente no seu nome, orientamos que realize a abertura da
mesma em um banco digital e informe os dados no SISAE até a data para informações dos dados bancários,
até 03 maio de 2021.
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Tabuleiro do Norte-CE, 13 de abril de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Milena Freitas Mauricio, Coordenador(a) de
Assuntos Estudantis, em 13/04/2021, às 11:30, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Francisco Sildemberny Souza dos Santos, Diretor(a)
Geral do Campus Tabuleiro do Norte, em 13/04/2021, às 12:23, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2553517
e o código CRC 2C7470DD.
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