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CURSO DE EXTENSÃO EM EMPREENDEDORISMO E MARKETING DIGITAL
A DIRETORA GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO,
CAMPUS ZÉ DOCA, em consonância com o Edital de Fluxo Con nuo Nº 03/2021 – PROEXT/IFMA, da PróReitoria de Extensão, torna pública a RETIFICAÇÃO DO ITEM 4, para o Curso de Extensão
em Empreendedorismo e Marke ng Digital, ano de 2021/2022, constante no Edital Nº 143/2021 - GABZDC/CAMP-ZDC/IFMA, DE 23 DE SETEMBRO DE 2021.
1. DAS INSCRIÇÕES
1.1 Onde se lê:
4.1 As inscrições dos candidatos acontecerão de forma presencial de 01 a 08 de outubro de 2021 e serão realizadas
pelas Prefeituras Municipais de Zé Doca e Luís Domingues, em locais previamente divulgados.
4.2 O candidato deverá preencher a ﬁcha de inscrição (Anexo I) e entregar os seguintes documentos (original e
cópia):
4.2.1 Documento de iden dade (frente e verso).
4.2.2 CPF (exceto se o número es ver no documento do item anterior).
4.2.3 Cer ﬁcado de reservista para candidatos do sexo masculino.
4.2.4 Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral (somente para apresentação).
4.2.5 Foto 3x4 recente.
4.2.6 Comprovante de residência atual (somente serão aceitos os seguintes comprovantes de residência: conta de
água, conta de luz, conta de telefone, fatura de cartão de crédito, de plano de saúde, TV por assinatura e conta de
internet). Não é obrigatório que o comprovante de residência esteja em nome do candidato).
4.2.7. Declaração de conclusão do Ensino Fundamental ou etapa superior de ensino (histórico escolar e cer dão).
4.2.8 Termo de autorização para divulgação de imagem e voz assinado (Modelo Anexo V).
4.2.9 Declaração de Disponibilidade de Tempo (conforme modelo Anexo VI).
4.2.10 Para os empreendedores informais, declaração de atuação no mercado de trabalho como empreendedor
(conforme Anexo VII).
1.2 Leia-se:
4.1 As inscrições dos candidatos acontecerão de forma presencial de 01 a 08 de outubro de 2021 e serão realizadas
pelas Prefeituras Municipais de Zé Doca e Luís Domingues, em locais previamente divulgados.
4.2 O candidato deverá preencher a ﬁcha de inscrição (Anexo I) e entregar os seguintes documentos (original e
cópia):
4.2.1 Documento de iden dade (frente e verso).

4.2.2 CPF (exceto se o número es ver no documento do item anterior).
4.2.3 Cer ﬁcado de reservista para candidatos do sexo masculino.
4.2.4 Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral (somente para apresentação).
4.2.5 Comprovante de residência atual (somente serão aceitos os seguintes comprovantes de residência: conta de
água, conta de luz, conta de telefone, fatura de cartão de crédito, de plano de saúde, TV por assinatura e conta de
internet). Não é obrigatório que o comprovante de residência esteja em nome do candidato).
4.2.6. Declaração de conclusão do Ensino Fundamental ou etapa superior de ensino (histórico escolar e cer dão).
4.2.7 Termo de autorização para divulgação de imagem e voz assinado (Modelo Anexo V).
4.2.8 Declaração de Disponibilidade de Tempo (conforme modelo Anexo VI).
4.2.9 Para os empreendedores informais, declaração de atuação no mercado de trabalho como empreendedor
(conforme Anexo VII).
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