
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 012, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018. 

 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DE EXTENSÃO CULTURAL Nº 010, DE 20 

DE AGOSTO DE 2018 - CULTURA EM REDE: FOMENTO À ARTICULAÇÃO DE GRUPOS 

CULTURAIS E ACADÊMICOS 

 

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

Paraíba, nomeada pela Portaria nº 3.155-Reitoria, publicada no DOU de 28 de dezembro de 2017, 

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

 

 

1. PRORROGAR, até o dia 23 de setembro de 2018, o prazo final de submissão de propostas 

referentes ao Edital de Chamada Pública de Extensão Cultural nº 10/2018, de 20 de agosto de 

2018, que apresenta normas para a seleção de propostas de articulação de grupos artísticos, 

culturais paraibanos e brasileiros com a comunidade acadêmica do IFPB, para fomentar, no âmbito 

territorial, a implantação de redes culturais, em razão de dificuldades técnicas apresentadas pelo 

sistema SUAP. 

 

2. Em consequência, RETIFICAR o Edital de Chamada Pública de Extensão Cultural nº 10/2018, de 

20 de agosto de 2018, a fim de alterar as datas do cronograma apresentado e fazer demais ajustes, 

conforme disposto a seguir: 

 

No caput, onde se lê: 

(...) 

O processo seletivo será realizado respeitando os princípios da transparência, isonomia, legalidade, 

moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, gratuidade e acesso à inscrição, 

compreendendo o período de 20 de agosto a 05 de outubro de 2018, com submissão de propostas 

até o dia 20 de setembro de 2018, definido nos termos aqui estabelecidos: 

 

Leia-se: 

(...) 

O processo seletivo será realizado respeitando os princípios da transparência, isonomia, legalidade, 

moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, gratuidade e acesso à inscrição, 

compreendendo o período de 20 de agosto a 05 de outubro de 2018, com submissão de propostas 

até o dia 23 de setembro de 2018, definido nos termos aqui estabelecidos: 

 

 

No item 12, onde se lê: 

Inscrições 20 de agosto a 20 de setembro de 2018 

Pré-avaliação 21 de setembro a 24 de setembro de 2018 

Avaliação 25 de setembro a 01 de outubro de 2018 

Publicação do resultado preliminar  02 de outubro de 2018 

Recursos 03 de outubro de 2018 



Homologação do resultado final 05 de outubro de 2018 

Assinatura do Termo de Compromisso Cultural (TCC) 08 de outubro de 2018 

Início das Atividades 09 de outubro de 2018 

Prestação de Contas  até 30 de janeiro de 2019 

 

Leia-se: 

Inscrições 20 de agosto a 23 de setembro de 2018 

Pré-avaliação 24 de setembro de 2018 

Avaliação 25 de setembro a 01 de outubro de 2018 

Publicação do resultado preliminar  02 de outubro de 2018 

Recursos 03 de outubro de 2018 

Homologação do resultado final 05 de outubro de 2018 

Assinatura do Termo de Compromisso Cultural (TCC) 08 de outubro de 2018 

Início das Atividades 09 de outubro de 2018 

Prestação de Contas  até 30 de janeiro de 2019 

 

 

3. MANTER todas as demais disposições constantes no Edital de Chamada Pública de Extensão 

Cultural nº 10/2018, de 20 de agosto de 2018, que apresenta normas para a seleção de propostas 

de articulação de grupos artísticos, culturais paraibanos e brasileiros com a comunidade acadêmica 

do IFPB, para fomentar, no âmbito territorial, a implantação de redes culturais. 

  

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

Retificação. 

 

 

João Pessoa/PB, 20 de setembro de 2018. 

 

 

 

 
Tânia Maria de Andrade 

Pró-Reitora de Extensão e Cultura 

 


