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

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº14, DE 09 DE SETEMBRO DE 2013

ONDE SE LÊ:
“2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 As inscrições serão realizadas, exclusivamente, via internet, no endereço eletrônico
(www.ifpi.edu.br/concursos), no período de 12 a 20 de setembro de 2013 até às 18 h
(horário local), mediante o preenchimento do Formulário de Inscrição e do pagamento da
taxa de inscrição.
2.2 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 taxa deve ser recolhida, preferencialmente, em qualquer agência do Banco do Brasil,
podendo ainda ser paga em qualquer correspondente bancário. O valor da inscrição é de
R$ 50,00 (cinquenta reais).
2.3 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o teor do Edital e certificarse de que preenche todos os requisitos nele expressos. O edital estará disponível no
endereço eletrônico www.ifpi.edu.br, bem como será afixado na Portaria do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí - Campus Teresina Central.
2.4 A inscrição implica compromisso tácito, por parte do candidato, de aceitar as normas
e condições estabelecidas neste edital em relação às quais não poderá alegar
desconhecimento ou discordância.
2.5 Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição.
2.6 As informações prestadas no ato da inscrição e o pagamento da taxa serão de
responsabilidade exclusiva do candidato, ficando expresso que, em hipótese alguma,
haverá restituição do valor da taxa de inscrição”.
LEIA-SE:
“2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 As inscrições serão realizadas, exclusivamente, via internet, no endereço eletrônico
(www.ifpi.edu.br/concursos), no período de 12 a 25 de setembro de 2013 até às 18 h
(horário local), mediante o preenchimento do Formulário de Inscrição e do pagamento da
taxa de inscrição.
2.2 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 taxa deve ser recolhida, preferencialmente, em qualquer agência do Banco do Brasil,
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podendo ainda ser paga em qualquer correspondente bancário. O valor da inscrição é de
R$ 50,00 (cinquenta reais).
2.3 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o teor do Edital e certificarse de que preenche todos os requisitos nele expressos. O edital estará disponível no
endereço eletrônico www.ifpi.edu.br, bem como será afixado na Portaria do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí - Campus Teresina Central.
2.4 A inscrição implica compromisso tácito, por parte do candidato, de aceitar as normas
e condições estabelecidas neste edital em relação às quais não poderá alegar
desconhecimento ou discordância.
2.5 Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição.
2.6 As informações prestadas no ato da inscrição e o pagamento da taxa serão de
responsabilidade exclusiva do candidato, ficando expresso que, em hipótese alguma,
haverá restituição do valor da taxa de inscrição”.
ONDE SE LÊ:
“5. DO RESULTADO FINAL
5.1 Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem, no mínimo,
60(sessenta) pontos na Prova de Desempenho Didático.
5.2 O resultado final será calculado pela média aritmética dos pontos obtidos pelo
candidato nas duas etapas do Processo Seletivo.
5.3 O resultado final será divulgado no site www.ifpi.edu.br até o dia 21/06/2013”.
LEIA-SE:
“5. DO RESULTADO FINAL
5.1 Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem, no mínimo,
60(sessenta) pontos na Prova de Desempenho Didático.
5.2 O resultado final será calculado pela média aritmética dos pontos obtidos pelo
candidato nas duas etapas do Processo Seletivo.
5.3 O resultado final será divulgado no site www.ifpi.edu.br até o dia 21/10/2013”.

Teresina (PI), 20 de setembro de 2013.
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