
 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA 

 

EDITAL Nº 40/2016, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016 

 

PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE SUBMISSÃO DE PROPOSTAS REFERENTES AO 

XXI FESTIVAL DE INTÉRPRETES DA MÚSICA POP 2016 

 

A Pró-Reitora de Extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 

(IFPB), nomeada pela Portaria n.º 1.658-Reitoria, de 21 de agosto de 2014, publicada no DOU de 22 

de agosto de 2014, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, RESOLVE, por meio deste Edital: 

 

1. PRORROGAR até o dia 18 de novembro de 2016, o prazo final de submissão de propostas 

referentes ao XXI Festival de Intérpretes da Música POP 2016. 

 

2. Em consequência, RETIFICAR o Edital de Extensão n.º 039, de 21 de outubro de 2016, a fim de 

alterar as datas inicialmente apresentadas, conforme disposto a seguir: 

 

No Art. 2° - DAS DEFINIÇÕES, onde se lê: 

Este edital se refere a fase final do referido festival que se realizará no Campus Monteiro, no dia 01 

de dezembro de 2016.  

Leia-se:  

Este edital se refere a fase final do referido festival que se realizará no Campus Monteiro, no dia 14 

de dezembro de 2016.  

 

No Art. 3° - DAS INSCRIÇÕES, onde se lê: 

O candidato classificado em primeiro lugar na eliminatória no campus terá vaga garantida de 

participação na Final do FESTIM mediante a inscrição de sua participação formalizada pelo 

coordenador de extensão e cultura que deverá enviar a ficha de inscrição conforme ANEXO I. As 

inscrições deverão ser realizadas no período de 24 de outubro a 11 de novembro de 2016.  



Leia-se: 

O candidato classificado em primeiro lugar na eliminatória no campus terá vaga garantida de 

participação na Final do FESTIM mediante a inscrição de sua participação formalizada pelo 

coordenador de extensão e cultura que deverá enviar a ficha de inscrição conforme ANEXO I. As 

inscrições deverão ser realizadas no período de 24 de outubro a 18 de novembro de 2016. 

 

No Parágrafo 3 - DAS INSCRIÇÕES, onde se lê: 

No dia 14 de novembro de 2016 será publicada no site do IFPB a relação de inscrições homologadas 

para participação da FINAL do FESTIM. 

Leia-se: 

No dia 22 de novembro de 2016 será publicada no site do IFPB a relação de inscrições homologadas 

para participação da FINAL do FESTIM. 

 

3. MANTER todas as demais disposições constantes no Edital de Extensão n.º 039, de 21 de outubro 

de 2016, que apresentou normas para a apresentação e seleção de propostas referentes ao XXI 

Festival de Intérpretes da Música POP 2016. 

 

E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente Edital de Retificação. 

 

 

 

João Pessoa/PB, 11 de novembro de 2016. 

 

 

 

 

Profª. Vania Maria de Medeiros 

Pró-Reitora de Extensão e Cultura 


