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EDITAL 17/2022 - GDG/DG-COCAL/CACOC/IFPI, de 13 de abril de 2022.

ERRATA EDITAL 15/2022 - GDG/DG-COCAL/CACOC/IFPI, de 30 de março de 2022.

O Diretor Geral do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, CampusCampus
CocalCocal, no uso de suas atribuições legais, torna pública a ERRATA ao EDITAL 15/2022 -
GDG/DG-COCAL/CACOC/IFPI, de 30 de março de 2022.

ONDE SE LÊ:ONDE SE LÊ:

4.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente, via Internet, na área des tinada a
Concursos e Sele vos do sitio eletrônico do Ins tuto Federal do Piauí no endereço
eletrônico www.ifpi.edu.br a par r do dia 04 de abril de 2022 até o dia 14 de abril 202204 de abril de 2022 até o dia 14 de abril 2022 ,
mediante o preenchimento do Formulário de Inscrição e do pagamento da taxa de
inscrição

LEIA-SELEIA-SE

4.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente, via Internet, na área des tinada a
Concursos e Sele vos do sitio eletrônico do Ins tuto Federal do Piauí no endereço
eletrônico www.ifpi.edu.br a par r do dia 04 de abril de 2022 até o dia 19 de abril 2022 às04 de abril de 2022 até o dia 19 de abril 2022 às
18hs18hs, mediante o preenchimento do Formulário de Inscrição e do pagamento da taxa de
inscrição

ONDE SE LÊ:ONDE SE LÊ:

4.5 O pagamento da taxa de inscrição será feito, exclusivamente, por meio de Boleto
Bancário (GRU Cobrança), disponível apenas no sítio eletrônico do Tesouro Nacional
h p://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp constando: código
UG: 158146; Código Gestão: 26431; Código de Recolhimento: 28883-7; Número de
Referência: 15521426431; Competência: mês e ano do depósito; CPF e nome do candidato;
importância no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) a ser recolhida somente nas agências do
Banco do Brasil obedecendo ao horário oficial do sistema bancário e deverá ser paga até o
dia 14 de abril de 2022. O correto preenchimento dos códigos acima para gerar a GRU é de
responsabilidade do candidato, não cabendo responsabilidade do IFPI para aqueles que o
preencherem de forma incorreta.
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ONDE SE LÊ:ONDE SE LÊ:

5.1 No período de 04 de abril 2022 a 14 de abril 2022 , os candidatos deverão enviar os

documentos digitalizados, em um único arquivo em PDF para o e-mail
selecao.cacoc@ifpi.edu.br na seguinte ordem:

LEIA-SE:LEIA-SE:

5.1 No período de 04 de abril 2022 a 19 de abril 2022 até as 18h04 de abril 2022 a 19 de abril 2022 até as 18h , os candidatos deverão
enviar os documentos digitalizados, em um único arquivo em PDF para o e-mail
selecao.cacoc@ifpi.edu.br na seguinte ordem:

ONDE SE LÊ:ONDE SE LÊ:

ANEXO III – CRONOGRAMAANEXO III – CRONOGRAMA

Período de inscrição pela internet e envio de
documentos para análise de títulos

04/04/2022
a
14/04/2022

Último dia para pagamento da inscrição 14/04/2022

LEIA-SE:LEIA-SE:

ANEXO III – CRONOGRAMAANEXO III – CRONOGRAMA



Período de inscrição pela internet e envio de
documentos para análise de títulos

04/04/2022
a
19/04/2022
às 18h

Último dia para pagamento da inscrição 19/04/2022
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