MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ

EDITAL Nº 153 , 05 DE DEZEMBRO DE 2018

COMUNICADO
O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO PIAUÍ – CAMPUS TERESINA CENTRAL no uso de suas
atribuições legais, informa que devido uma alteração do processo de compensação
de Guias de Recolhimento da União (GRU) pelo Banco do Brasil, ocorrida no final do
ano de 2018, impediu que o sistema informatizado de inscrições do IFPI pudesse
realizar automaticamente a conferência dos pagamentos da GRU pelos candidatos.
Isso ocasionou dificuldades inesperadas na verificação da lista de inscritos. Por essa
razão, o nome de alguns candidatos não constou na lista de Inscrições Homologadas
divulgada no dia 16 de janeiro de 2019, mesmo tendo sidos realizados a inscrição
pelo site e o pagamento da GRU conforme o Edital.
Em virtude do ocorrido, para que não haja prejuízo para nenhum candidato que tenha
feito a inscrição no site e realizado o pagamento da GRU, informamos que os
candidatos que possuam o comprovante de pagamento da Guia de Recolhimento da
União (GRU) – desde que realizado até o dia 14 de janeiro de 2019 – e o
comprovante de inscrição no site (com o número de inscrição), poderá entregar a
cópia dos mesmos à comissão (sala B2-19, segundo andar do bloco B do Campus
Teresina Central do IFPI, localizado à Rua Álvaro Mendes, 1597, Centro,
Teresina-PI) no ato da entrega dos títulos nos dias 21 a 23 de janeiro de 2019, de
09h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h30.
Dessa forma, uma última lista – considerando possíveis erros gerados
pelo exposto acima – poderá ser publicada no dia 25 de janeiro de 2019, neste site.
Teresina, 18 de janeiro de 2019.
ASSINADO NO ORIGINAL
PAULO DE TARSO VILARINHO CASTELO BRANCO
Diretor - Geral
campus Teresina Central

