MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
Errata ao Edital n° 11/2019, de 23 de agosto de 2019
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ, por meio da DIRETORIAGERAL EM EXERCÍCIO DO CAMPUS OEIRAS, torna público a Errata do Edital de Processo Seletivo
Simplificado, destinado à contratação de Professor Substituto de Contabilidade, para o Magistério
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, por tempo determinado, nos termos da Lei nº 8.745/93, de
09/12/93 (DOU de 10/12/93), e de suas respectivas alterações:
Onde se lê:
2.5.
O pagamento da taxa de inscrição será feito, exclusivamente, por meio de Boleto
Bancário (GRU Cobrança), disponível no endereço eletrônico www.ifpi.edu.br/concursos, 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 30 de agosto de 2019 obedecendo ao
horário do sistema bancário.
Leia-se:
2.5.
O pagamento da taxa de inscrição será feito, exclusivamente, por meio de Boleto Bancário (GRU Cobrança), disponível no endereço eletrônico http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp, a ser recolhida, nas agências do Banco do Brasil. O
valor da inscrição para o cargo será de R$ 50,00 (cinquenta reais). O pagamento do boleto poderá
ser realizado até o dia 30 de agosto de 2019 obedecendo ao horário do sistema bancário. Seguem
abaixo os dados para a emissão do Boleto:
- Código UG: 158146;
- Código Gestão: 26431;
- Código de Recolhimento: 28883-7 (Taxa de inscrição em concurso público);
- Número de Referência: 15470126431;
- Competência: mês e ano do depósito;
- CPF e nome completo do candidato;
- Valor principal: R$ 50,00 (cinquenta reais)
- Valor total: R$ 50,00 (cinquenta reais)
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