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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo

CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 

PORTARIA Nº 289, DE 16 DE OUTUBRO DE 2020

O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO
SANTO, nomeado pela Portaria n° 3.273 de 22/11/2017, publicado no DOU de 23/11/2017,
seção 2, página 19, no uso de suas atribuições legais, e considerando o e-mail enviado nesta
data pela Assistente Social do Campus Cachoeiro de Itapemirim, 

:RESOLVE

Art. 1º Retificar, o edital interno nº 14.2020, que trata do "Projeto Alunos
Conectados", cujo objetivo é o fornecimento de pacote de dados em Serviço Móvel Pessoal
(SMP), com vista à ampliação do acesso dos estudantes aos conteúdos educacionais digitais e
ao desenvolvimento das atividades acadêmicas, fora do campus, de sua instituição de ensino,
no contexto da pandemia do Covid-19, conforme o anexo I.

Art. 2º Ficam mantidos os demais termos da referida Portaria.

EDSON MACIEL PEIXOTO
Diretor-Geral
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EDITAL 14/2020, 30 DE SETEMBRO DE 2020 
PROJETO ALUNOS CONECTADOS 

 
RETIFICAÇÃO Nº 01 

 

ITEM 2. DO PÚBLICO ALVO E DOS CRITÉRIOS  

Onde se lê: 

2.2 Possuir renda familiar per capita de até meio salário-mínimo (até R$522,50). A renda 
familiar é o somatório da renda individual dos moradores do mesmo domicílio. A renda familiar 
per capita é calculada dividindo-se o total de renda pelo número de moradores de uma 
residência.  

 
Leia-se: 

2.2 Possuir renda familiar per capita de até 1 salário-mínimo e meio (até R$1.567,50). A renda 
familiar é o somatório da renda individual dos moradores do mesmo domicílio. A renda familiar 
per capita é calculada dividindo-se o total de renda pelo número de moradores de uma 
residência.  

 

Onde se lê: 

ITEM 11. CRONOGRAMA 

Etapa Local Período 

Divulgação do Edital 
Sistema acadêmico e site do Campus 

Cachoeiro do Itapemirim. 
01 de outubro de 2020. 

Período de inscrições 
https://forms.gle/aVRNrwfzQEG6nW

WW6  
05 a 09 de outubro de 2020 

Período para a análise 
documental 

- 12 a 21 de outubro 

Publicação do 
resultado parcial 

Sistema acadêmico e site do Campus 
Cachoeiro do Itapemirim. 

21 de outubro 

Interposição de 
recursos ao resultado 

parcial 

Envio  dos recursos para o e-mail 
assistencia.cai@gmail.com  

22 e 23 de outubro 

Publicação do 
resultado final 

 Sistema acadêmico e site do Campus 
Cachoeiro do Itapemirim. 

30 de outubro 

 

https://forms.gle/aVRNrwfzQEG6nWWW6
https://forms.gle/aVRNrwfzQEG6nWWW6
mailto:assistencia.cai@gmail.com
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Leia-se:  

Etapa Local Período 

Divulgação do Edital 
Sistema acadêmico e site do Campus 

Cachoeiro do Itapemirim. 
01 de outubro de 2020. 

Período de inscrições 
https://forms.gle/aVRNrwfzQEG6nW

WW6  
05 a 21 de outubro de 2020 

Período para a análise 
documental 

- 
22 a 26 de outubro de 

outubro 

Publicação do 
resultado parcial 

Sistema acadêmico e site do Campus 
Cachoeiro do Itapemirim. 

26 de outubro 

Interposição de 
recursos ao resultado 

parcial 

Envio  dos recursos para o e-mail 
assistencia.cai@gmail.com  

27 e 28 de outubro 

Publicação do 
resultado final 

 Sistema acadêmico e site do Campus 
Cachoeiro do Itapemirim. 

30 de outubro 

 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 16 de outubro de 2020. 

 

Edson Maciel Peixoto 
Diretor Geral do Ifes campus Cachoeiro de Itapemirim 

Portaria n0 3273, de 23 de novembro de 2017 
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