
 
 

Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

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

 
RETIFICAÇÃO I 

 

No Edital nº 01, de 07 de janeiro de 2021, publicado no sítio eletrônico 

https://ifrs.edu.br/vacaria/wp-content/uploads/sites/15/2021/01/Edital-no-01-2021-

Concurso-de-Poesias-IFRS.pdf 

 

Onde se lê: 

2.1 O concurso se estende a todos da comunidade interna e externa do IFRS – 

campus Vacaria a partir de 14 anos de idade, que desejarem participar com poema 

de autoria própria e inédito nas seguintes categorias: 

Categoria I)  Alunos do IFRS – campus Vacaria 

Categoria II)  Alunos de outras instituições escolares 

Categoria III) Comunidade em geral 

 

Leia-se: 

2.1 O concurso se estende a todos da comunidade interna e externa do IFRS – 

campus Vacaria a partir de 14 anos de idade, que desejarem participar com poema 

de autoria própria e inédito nas seguintes categorias: 

Categoria I)  Alunos do IFRS – campus Vacaria 

Categoria II)  Alunos de outras instituições escolares e também alunos de 

outros Institutos Federais 

Categoria III) Comunidade em geral 

 

Onde se lê: 

3.1. O participante deverá enviar para o e-mail concurso.cultural@vacaria.ifrs.edu.br 

até às 23h59min do dia 07 de fevereiro de 2021 (domingo), os seguintes 

documentos: 

- a inscrição (ANEXO 1) preenchida, assinada e enviada; 

- 01 (uma) cópia do seu poema (PDF) identificada com o seu nome; 

- 01 (uma) cópia do seu poema (PDF) não identificada, ou seja, apenas o poema 

que criou.  
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Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

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

 

Leia-se: 

3.1. O participante deverá enviar para o e-mail concurso.cultural@vacaria.ifrs.edu.br 

até às 23h59min do dia 14 de março de 2021 (domingo), os seguintes 

documentos: 

- a inscrição (ANEXO 1) preenchida, assinada e enviada; 

- 01 (uma) cópia do seu poema (PDF) identificada com o seu nome; 

- 01 (uma) cópia do seu poema (PDF) não identificada, ou seja, apenas o poema 

que criou.  

 

Onde se lê: 

8. CRONOGRAMA 

Período de inscrições e envio dos poemas 07/01/2021 a 07/02/2021  

Publicação da homologação dos poemas submetidos 12/02/2021 

Publicação da classificação dos melhores poemas 26/03/2021 

 

Leia-se: 

8. CRONOGRAMA 

Período de inscrições e envio dos poemas 07/01/2021 a 14/03/2021  

Publicação da homologação dos poemas submetidos 24/03/2021 

Publicação da classificação dos melhores poemas 30/03/2021 

 

 

 

Vacaria, 10 de fevereiro de 2021 

 

 

 

 

             Laura Noal Madalozzo               Gilberto Luíz Putti 

  Coordenadora do Projeto Litera(c)ura                           Diretor Geral 
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