
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
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COMUNICADO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - Câmpus Senador Canedo,

INFORMA que em virtude da paralisação das aulas por conta da pandemia do Corona-Vírus, os

cronogramas das chamadas públicas dos cursos de formação inicial e continuada Eletricista
Industrial" (Chamada Pública nº 05/2020) e "Investimentos Saudáveis: Aprenda a Investir Investindo"

(Chamada Pública nº 06/2020) precisaram ser revistos. Portanto, ficam estabelecidas as seguintes

datas:

DATA ATIVIDADE

17 a 20/03/2020

Matrícula dos candidatos selecionados em 1ª Chamada.

Os documentos necessários à efetivação da matrícula deverão ser escaneados e
encaminhados em um único arquivo formato PDF para o e-mail:
gepex.senadorcanedo@ifg.edu.br

Caso o selecionado opte por realizar a matrícula presencialmente, será necessário
agendamento prévio pelo telefone (62) 3612-2296, no horário compreendido entre 09h e 12h e
13h e 16h. No momento da matrícula, o candidato deve ter em mãos as cópias dos
documentos solicitados acompanhadas dos originais.

24/03/2020 Publicação da lista dos candidatos selecionados em 2ª Chamada.

25 e 26/03/2020

Matrícula dos candidatos selecionados em 2ª Chamada.

Os documentos necessários à efetivação da matrícula deverão ser escaneados e
encaminhados em um único arquivo formato PDF para o e-mail:
gepex.senadorcanedo@ifg.edu.br

Caso o selecionado opte por realizar a matrícula presencialmente, será necessário
agendamento prévio pelo telefone (62) 3612-2296, no horário compreendido entre 09h e 12h e
13h e 16h. No momento da matrícula, o candidato deve ter em mãos as cópias dos
documentos solicitados acompanhadas dos originais.

O início das atividades está condicionado à deliberações posteriores.

Maria Eugênia Sebba Ferreira de Andrade

Gerência de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão

em 16 de março de 2020.
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