
 
Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

CAMPUS OSÓRIO 

RETIFICAÇÃO DE 03 DE OUTUBRO DE 2020 

EDITAL Nº 36, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

A DIRETORA GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DE SUL – CAMPUS 

OSÓRIO, no uso de suas atribuições, torna pública a 2ª Retificação do Edital 36/2019 – do 

auxílio permanência e do moradia do período letivo de 2020. 

 

Onde se lê: 

 

3.4 A/o estudante receberá no ato da inscrição um PROTOCOLO de comprovação da mesma. 

Esse canhoto é o que permite a/ao estudante alegar ter se inscrito para os auxílios estudantis. 

 

3.5 Para melhores esclarecimentos, poderão ser solicitados documentos adicionais e realizadas 

também entrevistas e visitas domiciliares. 

 

3.6 Poderá ser requisitada, a qualquer tempo, documentação adicional para conferência ou 

comprovação de situações específicas. 

 

3.7 As inscrições seguirá os locais, datas e horários abaixo: 

Local de inscrição Datas Horários 

Bloco B 

Sala do Pedagógico/Assistência 

Estudantil ou Sala da Assistência ao 

Educando 

Etapa 1: 11 a 22/11/2019 Das 8h às 21h 

Etapa 2: 21/01 a 07/02/2020 Das 8h às 14h 

Etapa 2: 17 a 21/02/2020 Das 8h às 21h 

Etapa 3: 08 a 12/06/2019 Das 8h às 21h 

 

3.8 Etapas de Inscrições 

3.8.1 Serão ofertadas três etapas de inscrições para o auxílio permanência e para o auxílio 

moradia do Campus Osório do IFRS no decorrer do período de vigência do presente edital. 

3.8.2 O presente Edital seguirá o seguinte cronograma: 

CRONOGRAMA DE ETAPAS 

 
Publicação 

do edital 

Etapas 
Datas de 

inscrições: 

Reunião 

com 

ingressantes 

Público a ser 

atendido em cada 

etapa: 

Publicação 

da lista de 

documentos 

faltantes até: 

Complementação 

de documentos 
Resultado Recursos 

Resultado 

pós- recurso 

 

04/11/19 

ETAPA 2 

21/01/202

0 a 

07/02/202
0 

e 

17/02/202
0 a 

21/02/202

0 

A definir. 

 

Estudantes 
ingressantes no 

semestre 2020/01 

09/03/2020 10 e 11/03/2020 

 

16/03/202

0 

 

17/03/202

0 

20/03/2020 

ETAPA3 A definir. ---- 

Estudantes que 
permanecerão na 

instituição no 

semestre 2020/2, 
no mesmo curso. 

A definir. A definir. A definir. A definir. A definir. 
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3.9 Serão indeferidas (negadas) inscrições que não atendam os critérios descritos neste Edital e 

nos casos em que a/o estudante não tenha cumprido os seguintes passos previstos no mesmo: a) 

Apresentar a documentação solicitada completa, devidamente preenchida, assinada e conferida 

pela/o estudante; b) Conferir a publicação da lista de documentos faltantes e, no caso de ser 

necessária, atender as devidas solicitações. 

 

3.10 Dos Resultados 

3.10.1 Os resultados serão publicados nos murais físicos do Campus Osório nos dias indicados 

na tabela de cronograma de etapas. Também serão publicados no site do Campus Osório de 

acordo com a disponibilidade da página e de rede para tal ação, podendo sofrer atrasos de 

publicações na web. 

 

 

Leia-se: 

 

3.4 A/o estudante receberá no ato da inscrição um PROTOCOLO de comprovação da mesma. 

Esse canhoto é o que permite a/ao estudante alegar ter se inscrito para os auxílios estudantis. 

3.4.1 Em relação à etapa 3, por ser realizada de forma não presencial, a/o estudante receberá o 

PROTOCOLO, em resposta ao e-mail de inscrição, em até 48h úteis após o envio do mesmo. 

 

3.5 Para melhores esclarecimentos, poderão ser solicitados documentos adicionais e realizadas 

também entrevistas e visitas domiciliares. 

 

3.6 Poderá ser requisitada, a qualquer tempo, documentação adicional para conferência ou 

comprovação de situações específicas. 

 

3.7 As inscrições seguirá os locais, datas e horários abaixo: 

Local de inscrição Datas Horários 

Bloco B 

Sala do Pedagógico/Assistência Estudantil 

ou Sala da Assistência ao Educando 

Etapa 1: 11 a 22/11/2019 Das 8h às 21h 

Etapa 2: 21/01 a 07/02/2020 Das 8h às 14h 

Etapa 2: 17 a 21/02/2020 Das 8h às 21h 

Etapa 3 

Encaminhar documentação digitalizada ou 

fotocopiada para o e-mail: 

camila.vessozi@osorio.ifrs.edu.br 

Etapa 3: 09 a 23/10/2020 

Das 7h do dia 

09/10/2020 às 22h 

do dia 23/10/2020 

 

 

3.8 Etapas de Inscrições 

3.8.1 Serão ofertadas três etapas de inscrições para o auxílio permanência e para o auxílio 
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moradia do Campus Osório do IFRS no decorrer do período de vigência do presente edital. 

3.8.2 O presente Edital seguirá o seguinte cronograma: 

 
Publicação 

do edital 

Etapas 
Datas de 

inscrições: 

Reunião com 

ingressantes 

Público a ser 

atendido em 
cada etapa: 

Publicação 
da lista de 

documentos 

faltantes até: 

Complementação 

de documentos 
Resultado Recursos 

Resultado 

pós- recurso 

 
04/11/19 

ETAPA 2 

21/01/2020 

a 
07/02/2020 

e 

17/02/2020 
a 

21/02/2020 

Cancelada, 

por 

suspensão 

das 

atividades 

letivas. 

Estudantes 

ingressantes no 

semestre 

2020/01 

09/03/2020 10 e 11/03/2020 16/03/2020 
17/03/202

0 
20/03/2020 

 
ETAPA3 

 
09/10/2020 

a 

23/10/2020 

---- 

Estudantes que 

permanecerão 
na instituição no 

semestre 

2020/2, que 
ainda não 

possuem o 

Auxílio 
Estudantil 

(NOVAS 

INSCRIÇÕES)  

04/11/2020 05 e 06/11/2020 11/11/2020 
 

12/11/202

0 

16/11/2020 

 

3.9 Serão indeferidas (negadas) inscrições que não atendam os critérios descritos neste Edital e 

nos casos em que a/o estudante não tenha cumprido os seguintes passos previstos no mesmo: a) 

Apresentar a documentação solicitada completa, devidamente preenchida, assinada e conferida 

pela/o estudante; b) Conferir a publicação da lista de documentos faltantes e, no caso de ser 

necessária, atender as devidas solicitações. 

 

3.10 Dos Resultados 

3.10.1 Os resultados serão publicados no site do Campus Osório nos dias indicados na tabela 

de cronograma de etapas - de acordo com a disponibilidade da página e de rede para tal ação, 

podendo sofrer atrasos de publicações na web – e encaminhados via e-mail para as/os estudantes 

do IFRS Campus Osório. 

 

 

 

 

 

Flávia Twardowski 

Diretora Geral 

IFRS Campus Osório 

Portaria 155/2020 

 

 


