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RETIFICAÇÃO  

CHAMADA PÚBLICA CONIF/AI Nº 2/2018, de 28 de junho de 2018 

 

 

SELEÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA PARA PARTICIPAÇÃO NO 

ACAMPAMENTO DE JOVENS LÍDERES DO CONGRESSO MUNDIAL DA 

WFCP/2018 

 

 

O presidente do Conif, no uso de suas atribuições, torna pública a retificação da alínea “c” do 

subitem 5.3; a retificação do subitem 5.5, a inclusão do subitem 5.6, e a revisão do 

Cronograma da Chamada Pública Nº 2/2018, de 28 de junho de 2018, conforme o que segue: 

 

I – DA RETIFICAÇÃO DA ALÍNEA “C” DO SUBITEM 5.3 

Onde se lê 

[...] 

c) Currículo padrão devidamente preenchido. 

 

Leia-se 

[...] 

c) Currículo padrão devidamente preenchido. (anexo V) 

 

 II – DA RETIFICAÇÃO DO SUBITEM 5.5 

 Onde se lê: 

[...] 

5.5 Os documentos descritos no item 5.3, em formato PDF, devem ser encaminhados pelo 

assessor(a) de Relações Internacionais ou chefe de gabinete da instituição para 

internacional@conif.org.br, até 18 de julho. O e-mail deverá indicar o seguinte assunto: 

YLC_candidatuta_instituição. 

 

Leia-se: 

[...] 
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5.5 Os documentos descritos no item 5.3, em formato PDF, devem ser encaminhados pelo 

assessor(a) de Relações Internacionais ou chefe de gabinete da instituição para 

internacional@conif.org.br, até 2 de agosto. O e-mail deverá indicar o seguinte assunto: 

YLC_candidatuta_instituição. 

 

II – Da inclusão do subitem 5.6  

[...] 

5.6 Não será admitida no processo seletivo documentação incompleta ou enviada fora do 

prazo. As candidaturas que não atenderem aos requisitos supramencionados não serão 

elegíveis para a etapa de entrevista.  

 

III – Da revisão do Cronograma 

Leia-se como segue (em negrito) e não como constou: 

 

CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADES DATAS PREVISTAS 

Lançamento da Chamada 28 de junho de 2018 

Prazo final para a instituição enviar a documentação 

completa do estudante pré-selecionado para o Conif, 

conforme item 5 do edital 

2 de agosto 

Entrevistas em inglês – proficiência oral 6 a 10 de agosto de 2018 

Divulgação do resultado final 13 de agosto de 2018 

Inscrição no processo seletivo internacional 13 de agosto de 2018 

Obtenção de passaporte brasileiro e visto australiano       agosto e setembro de 2018 

Acampamento de jovens líderes 7 a 11 de outubro de 2018 
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