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ADITIVO AO EDITAL UNIFICADO Nº 01/2022/DAE - IFAL CAMPUS SATUBA

SELEÇÃO  PARA  OS  PROGRAMAS  DE  ASSISTÊNCIA  ESTUDANTIL,  PROGRAMA
AUXÍLIO CONECTIVIDADE E PROJETO ALUNOS CONECTADOS

O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS – IFAL – Campus
Satuba, no uso de suas atribuições legais, torna público o Aditivo ao Edital Unificado nº
01/2022/DAE-IFAL e resolve:

1. Alterar o item 3.13 “Do processo de inscrição”:

Onde se lê:

Os  estudantes  que  ingressarem  na  instituição  em  período  posterior  ao
lançamento do edital terão até 30 dias após o início das suas aulas para procurar
o  Serviço  Social,  preencher  o  Questionário  Socioeconômico  e  enviar  a
documentação necessária  para ser  incluído  no  CADASTRO DE RESERVA e
aguardar a disponibilidade de novas vagas.

Leia-se:

Os  estudantes  que  ingressarem  na  instituição  em  período  posterior  ao
lançamento do edital terão até 15 dias após o início das suas aulas para procurar
o  Serviço  Social,  preencher  o  Questionário  Socioeconômico  e  enviar  a
documentação necessária para ser incluído na LISTA DE ESPERA e aguardar a
disponibilidade de novas vagas.

2. Informar que todos/as os/as demais discentes que não se inscreveram nos prazos
anteriores  do  edital  01/2022  DAE-SATUBA  poderão  participar  deste  processo  de
reabertura das inscrições.

3. No intuito de oportunizar a inscrição do maior número de candidatos interessados em
participar  do  Processo  Seletivo  dos  PROGRAMAS  DE  ASSISTÊNCIA  ESTUDANTIL,
PROGRAMA AUXÍLIO CONECTIVIDADE E PROJETO ALUNOS CONECTADOS, será dada
nova  oportunidade  para  os/as  estudantes  que  não  tiveram  sua  inscrição
homologada no  primeiro  resultado  de homologação de inscrições deste  processo
seletivo.
3.1. Será divulgada a lista com a documentação pendente no dia 06/06/2022. 
3.2. Os/As discentes com inscrição não homologada poderão enviar os documentos

que  ainda  ficaram  pendentes  no  mesmo  período  de  regularização  de
Pendências  com  Documentação que  será  aberto  para  os  estudantes
ingressantes  na  instituição,  que  está  previsto  para  ocorrer  entre  28/06  a
01/07/2022,  conforme o novo cronograma estabelecido para a reabertura das
inscrições.



3.3. Não será necessário realizar nova inscrição (preenchimento do Questionário
Socioeconômico), apenas deve ser feito o envio dos documentos pendentes no
link https://bit.ly/regularizarpendencias2 no período indicado no cronograma.

4. Divulgar o cronograma de reabertura das inscrições:

DO CRONOGRAMA DE SELEÇÃO - REABERTURA DAS INSCRIÇÕES

ATIVIDADE DATA CANAL

Preenchimento do 
Questionário Socioeconômico
e envio de documentação

31/05 a
14/06/202

2

https://bit.ly/
Inscricaoselecao2Satuba 

Homologação preliminar das 
inscrições

27/06/202
2

Site e mídias sociais o
Campus

Período de regularização de 
Pendências com 
documentação

28/06 a
01/07/202

2

https://bit.ly/
regularizarpendencias2 

Homologação final das
inscrições

11/07/202
2

Site e mídias sociais o
Campus

Análise Socioeconômica
11/07 a

22/07/2022 Serviço Social

Resultado Preliminar 25/07/202
2

Site e mídias sociais o
Campus

Pedido de Recurso 26 a
27/07/202

2

https://bit.ly/
recurso2022IFALsatuba2 

Análise dos Pedidos de
Recurso

28 e
29/07/202

2

Comissão Recursal

Resultado Final 01/08/202
2

Site do Campus e mídias
sociais

Satuba, 31 de maio de 2022.

Richard Plácido Pereira da Silva 
Chefe do Departamento de Assistência Estudantil

IFAL - Campus Satuba
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