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Edital n° 001/2016 – PROEXT/IFAP
SELEÇÃO INTERNA DE BOLSISTAS PARA O
PLANO DE CULTURA DO IFAP – 2016
RETIFICAÇÃO 02
Observando o item 2 do referido edital considere-se a seguinte alteração:
Onde se lê:
2. DAS VAGAS
2.1. As vagas são destinadas exclusivamente a estudantes regularmente matriculados nos cursos do
Ensino Médio Técnico Integrado ou Subsequente bem como no Ensino Superior do IFAP dos campi
Macapá e Santana.
2.2. Podem concorrer alunos do Ensino Superior e do Ensino Médio Integrado e Subsequente na
modalidade presencial que não estejam no último ano de seus respectivos cursos.
2.3. Serão ofertadas 4 (quatro) bolsas com duração de 6 meses cada, cujo local de trabalho dos
bolsistas será o campus Macapá.
Considere-se como redação válida a seguinte:
2. DAS VAGAS
2.1. As vagas são destinadas exclusivamente a estudantes regularmente matriculados nos cursos do
Ensino Médio Técnico Integrado ou Subsequente bem como no Ensino Superior do IFAP dos campi
Macapá e Santana.
2.2. Podem concorrer alunos do Ensino Superior e do Ensino Médio Integrado e Subsequente na
modalidade presencial que estejam cursando qualquer ano, semestre ou módulo de seu
respectivo curso.
2.3. Serão ofertadas 4 (quatro) bolsas com duração de 6 meses cada, cujo local de trabalho dos
bolsistas será o campus Macapá.

No que se refere ao anexo IV do respectivo edital, observar as seguintes alterações:
Onde se lê:

ANEXO IV – TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA
Eu, ___________________________________________________________________________________,
aluno regularmente matriculado no curso _________________________________________________, turma
______________ do IFAP campus ________________________, residente à ____________________
____________________________________________________________________________ nº ________,
bairro ________________________, município _________________/AP, CEP: _______________, telefone:
___________________________, RG nº __________________, emitido em ____/____/____, CPF nº
_____________________, Banco ________________________________, agência nº _________________,
Conta-Corrente nº ______________________________________ aceito participar na condição de bolsista do
Programa Mais Cultura nas Universidades – Plano de Cultura do Ifap, recebendo uma bolsa mensal, durante

6 (seis) meses, no valor de R$ 400,00 (trezentos e sessenta e quatro reais) mediante o cumprimento
das obrigações previstas neste edital. Os recursos financeiros para execução das atividades de
extensão, aprovadas neste Edital, estão previstos na conta da Fonte de Recursos 0112 Reitoria/IFAP –
Pesquisa Aplicada. Comprometo-me a obedecer às regras do Programa Mais Cultura nas Universidades –
Plano de Cultura do Ifap , ficando ciente de que qualquer desrespeito às mesmas implicará no meu
desligamento. Declaro não receber outra bolsa concedida por órgão de fomento e estar ciente de que a bolsa
não gerará nenhum vínculo empregatício com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Amapá.

Data: _____/_____/_____
______________________________________
Assinatura do bolsista
_____________________________________
Assinatura do responsável
Considere-se como redação válida a seguinte:
ANEXO IV – TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA
Eu, ___________________________________________________________________________________,
aluno regularmente matriculado no curso _________________________________________________, turma
______________ do IFAP campus ________________________, residente à ____________________
____________________________________________________________________________ nº ________,
bairro ________________________, município _________________/AP, CEP: _______________, telefone:
___________________________, RG nº __________________, emitido em ____/____/____, CPF nº

_____________________, Banco ________________________________, agência nº _________________,
Conta-Corrente nº ______________________________________ aceito participar na condição de bolsista do
Programa Mais Cultura nas Universidades – Plano de Cultura do Ifap, recebendo uma bolsa mensal, durante

6 (seis) meses, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mediante o cumprimento das obrigações
previstas neste edital. Os recursos financeiros para execução das atividades de extensão, aprovadas
neste Edital, estão previstos na conta da Fonte de Recursos 0112 Reitoria/IFAP – Pesquisa Aplicada.
Comprometo-me a obedecer às regras do Programa Mais Cultura nas Universidades – Plano de Cultura do
Ifap , ficando ciente de que qualquer desrespeito às mesmas implicará no meu desligamento. Declaro não
receber outra bolsa concedida por órgão de fomento e estar ciente de que a bolsa não gerará nenhum vínculo
empregatício com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá.

Data: _____/_____/_____
______________________________________
Assinatura do bolsista
_____________________________________
Assinatura do responsável

Macapá/AP, 20 de abril de 2016.
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