MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

CAMPUS BACABAL

EDITAL Nº 23-001, de 11 de setembro 2017
O Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão,

Campus Bacabal, no uso de suas atribuições legais, torna público a seguinte
retificação no Edital que trata da seleção para a Pós-Graduação Lato Sensu em
Controle de Qualidade em Alimentos:
ONDE SE LÊ:
2.3. Estarão habilitados à inscrição no processo seletivo os profissionais portadores
de diploma de curso superior na área de concentração do curso ou áreas correlatas.
No ato de sua inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente, protocolar os dos
seguintes documentos:
f) Comprovante de pagamento de Inscrição no valor de 50,00 (cinquenta) reais
pago no Banco do Brasil através de Guia de Recolhimento da União (GRU),
endereço:

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp.

Informações para gerar a GRU: Unidade Gestora(UG):158297; Gestão: 26408
(Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão/Campus
Bacabal); Código de Recolhimento: 288322; Número de referência: 09/2016;
Número de competência: usar mês e ano de preenchimento - (mm/aaaa);
Vencimento: dia do pagamento (02 a 20 Outubro de 2017); Informar seu CPF
e seu nome completo; Informar o valor da taxa a ser paga - Não colocar
vírgula; Repetir valor da taxa de inscrição - Não colocar vírgula; Após o
preenchimento clique no Botão - Emitir GRU; Imprima em impressora Laser ou
Jato de Tinta.
LEIA-SE:
2.3. Estarão habilitados à inscrição no processo seletivo os profissionais portadores
de diploma de curso superior na área de concentração do curso ou áreas correlatas.

No ato de sua inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente, protocolar os dos
seguintes documentos:
f) Comprovante de pagamento de Inscrição no valor de 50,00 (cinquenta) reais
pago no Banco do Brasil através de Guia de Recolhimento da União (GRU),
endereço:

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp.

Informações para gerar a GRU: Unidade Gestora(UG):158297; Gestão: 26408
(Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão/Campus
Bacabal); Código de Recolhimento: 288322; Número de referência: 09/2017;
Número de competência: usar mês e ano de preenchimento - (mm/aaaa);
Vencimento: dia do pagamento (11 de setembro a 13 Outubro de 2017);
Informar seu CPF e seu nome completo; Informar o valor da taxa a ser paga Não colocar vírgula; Repetir valor da taxa de inscrição - Não colocar vírgula;
Após o preenchimento clique no Botão - Emitir GRU; Imprima em impressora
Laser ou Jato de Tinta.
As demais disposições permanecem inalteradas.

Bacabal, 11 de setembro de 2017

Dr. Maron Stanley Silva Oliveira Gomes
Diretor-Geral Campus Bacabal

Dra. Ana Caroline Pires Miranda
Chefe do Departamento de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

