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Onde se lê:
2.4 As inscrições serão realizadas exclusivamente, via Internet, no endereço eletrônico
(www.ifpi.edu.br) a partir das 08 horas do dia 08/03/2016 até às 17 horas do dia
11/03/2016, mediante o preenchimento do Formulário de Inscrição e do pagamento da
taxa de inscrição
(...)
2.6 O pagamento da taxa de inscrição será feito, exclusivamente, por meio de Boleto
Bancário (GRU Cobrança), disponível no endereço eletrônico (www.ifpi.edu.br), a ser
recolhida, preferencialmente, em qualquer agência do Banco do Brasil, podendo ainda
ser paga em qualquer correspondente bancário. O valor da inscrição para o cargo será
de R$ 50,00 (cinquenta reais). O pagamento do boleto poderá ser realizado até o dia
11/03/2016 obedecendo ao horário do sistema bancário.
(...)
ETAPAS/ATIVIDADES
Publicação do Edital no DOU
Período de Inscrição

DATA DE REALIZAÇÃO
07/03/2016
08/03/2016 a 11/03/2016

Prazo Final para Pagamento da Taxa
de Inscrição

11/03/2016

Homologação das Inscrições

15/03/2016

Sorteio do tema da Prova Didática

17/03/2016

Prova Didática

18/03/2016

Divulgação do Resultado Final

22/03/2016

Leia-se:
2.4 As inscrições serão realizadas exclusivamente, via Internet, no endereço eletrônico
(www.ifpi.edu.br) a partir das 08 horas do dia 09/03/2016 até às 17 horas do dia
14/03/2016, mediante o preenchimento do Formulário de Inscrição e do pagamento da
taxa de inscrição

(...)
2.6 O pagamento da taxa de inscrição será feito, exclusivamente, por meio de Boleto
Bancário (GRU Cobrança), disponível no endereço eletrônico (www.ifpi.edu.br), a ser
recolhida, preferencialmente, em qualquer agência do Banco do Brasil, podendo ainda
ser paga em qualquer correspondente bancário. O valor da inscrição para o cargo será
de R$ 50,00 (cinquenta reais). O pagamento do boleto poderá ser realizado até o dia
14/03/2016 obedecendo ao horário do sistema bancário.

ETAPAS/ATIVIDADES

DATA DE REALIZAÇÃO

Publicação do Edital no DOU

09/03/2016

Período de Inscrição

09/03/2016 a 14/03/2016

Prazo Final para Pagamento da Taxa
de Inscrição

14/03/2016

Homologação das Inscrições

15/03/2016

Sorteio do tema da Prova Didática

17/03/2016

Prova Didática

18/03/2016

Divulgação do Resultado Final

22/03/2016
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