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EDITAL 39/2022 - PROEN/REI/IFPI, de 25 de outubro de 2022.

VESTIBULAR 2023/1VESTIBULAR 2023/1

Retificação de Item no EDITAL 37/2022 - PROEN/REI/IFPI, de 17 de outubro de 2022.Retificação de Item no EDITAL 37/2022 - PROEN/REI/IFPI, de 17 de outubro de 2022.

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ, por meio da PRÓ-REITORIA DE ENSINO, torna pública
a presente RETIFICAÇÃO do item 6.2.2, subitem III, alínea a) e alínea b)item 6.2.2, subitem III, alínea a) e alínea b) ,  do Edital do Ves bular 2023/1 do IFPI para os Cursos
de Graduação de nível superior.

DA RETIFICAÇÃODA RETIFICAÇÃO

6.2.2 Documentação necessária para a solicitação de isenção da taxa de inscrição:

ITEM III. Documento que comprove o estudo de todo o ensino médio, conforme o caso:

a) certificado e histórico de conclusão do ensino médiocertificado e histórico de conclusão do ensino médio  (frente e verso) em documento único em PDF; ou

b) declaração de conclusão ou de concluinte, da escola, informando que o candidato estudou todas as séries do ensino médio
em escola da rede pública; ou

c) declaração de bolsista integral da rede privada, em todo o ensino médio;
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a) histórico de conclusão do ensino médiohistórico de conclusão do ensino médio  (frente e verso) em documento único em PDF; ou

b) declaração de conclusão, ou declaração de concluintedeclaração de concluinte, da escola, informando se o candidato estudou todas as séries do informando se o candidato estudou todas as séries do
ensino médio (1º ano, 2º ano e o 3º ano) em escola da rede públicaensino médio (1º ano, 2º ano e o 3º ano) em escola da rede pública; ou

c) declaração de bolsista integral da rede privada, em todo o ensino médio;
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