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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
CAMPUS PIRANHAS

EDITAL Nº 581/2022 - C_PIRANHAS (11.07)

Nº do Protocolo: 23041.037244/2022-81
Piranhas-AL, 11 de agosto de 2022.

O Diretor-Geral do Campus Piranhas do Instituto Federal de Alagoas - Ifal, no uso de suas atribuições
conferidas pela Portaria no 1879/Gabinete da Reitoria do Ifal, de 19 de junho de 2019, publicada no DOU no
118, de 21 de junho de 2019, seção 2, e conforme as normas estabelecidas no Edital PROEX n° 07/2022 -
cursos de extensão/retificação 1, resolve RETIFICAR o edital nº 555/2022 - C_Piranhas, de 01/08/2022, o
qual trata do processo seletivo para oferta de vagas em cursos de extensão, a serem realizados na modalidade
EaD, no período de 22/08/2022 a 30/12/2022. 

Onde se lê: 

2. DO CURSO 

2.1 - O objetivo dos cursos é proporcionar aos estudantes o desenvolvimento de aptidões para a vida
produtiva e social; promover a capacitação, o aperfeiçoamento e a atualização de conhecimentos dos
profissionais; qualificar e requalificar trabalhadores, preparando-os para um tipo de atividade profissional, a
fim de promover seu ingresso ou reingresso no setor produtivo e ampliar as competências profissionais de
trabalhadores. 

2.2. Os cursos de extensão terão carga horária de 160 horas e serão realizados no período de 22/08/2021 a
30/12/2021, na modalidade à distância (EaD), com Ambiente Virtual de Aprendizagem na plataforma
Google Sala de Aula. 
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(Assinado digitalmente em 11/08/2022 16:35)
ANTONIO IATANILTON DAMASCENO DE FRANCA

DIRETOR GERAL - TITULAR
C_PIRANHAS (11.07)
Matrícula: 1880563
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