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3 – DA INSCRIÇÃO

 Onde se lê: “As inscrições no festival ocorrerão no período de 09 a 23 de agosto de 2018, no
endereço eletrônico h      t  tp      s  :  /  /goo      .  g      l/  7      N  KV  G  e      .   A confirmação da inscrição ocorrerá nos dias 27 e
28 de agosto  na sala  do CSO, localizado no prédio administrativo no horário  de  9:00  às  15:00
horas”.

Leia-se: “As inscrições no festival ocorrerão no período de 09 de agosto a 06 de setembro de
2018, no endereço eletrônico h      t  tp      s  :  /  /goo      .  g      l/  7      N  KV  G  e      .   A confirmação da inscrição ocorrerá nos
dias 11 e 12 de setembro na sala do CSO, localizado no prédio administrativo no horário de 9:00
às 15:00 horas.

5–CRITÉRIOS DE PRÉ-SELEÇÃO E AVALIAÇÃO

5.1 Pré-seleção

Onde se lê: “A pré-seleção será realizada em duas etapas. A primeira etapa da pré-seleção será
a votação virtual do público. A comunidade escolar deverá acessar o link, através do número
de matrícula ou SIAPE, e votar em uma das bandas/cantores/as, analisando os vídeos que serão
disponibilizados no mesmo link no período de 31/08 a 06/09/2018”.

Leia-se: “A pré-seleção será realizada em duas etapas. A primeira etapa da pré-seleção será a
votação virtual do público. A comunidade escolar deverá acessar o link, através do número de
matrícula ou SIAPE, e votar em uma das bandas/cantores/as, analisando os vídeos que serão
disponibilizados no mesmo link no período de 13 a 16/09/2018”.

Onde se lê: “[...] o resultado final da pré-seleção será publicado até 10 dias antes do Festival no
site do Ifes Itapina”. 

Leia-se: “[...] o resultado final da pré-seleção será publicado até 6 dias antes do Festival no site
do Ifes Itapina”. 

https://goo.gl/7NKVGe.
https://goo.gl/7NKVGe.

