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EDITAL 4/2021 - DG-SRNONAT/CASRN/IFPI, de 11 de maio de 2021.

Edital de comunicação de disponibilidade/oferta de tablets - Campus São Raimundo Nonato do IFPI
(Terceira Chamada)

1. A Diretoria-Geral do Instituto Federal do Piauí – Campus São Raimundo Nonato, por meio da comissão responsável pela entrega de tablets aos alunos
identificados com dificuldades de acesso aos ambientes virtuais de ensino-aprendizagem, designada pela PORTARIA 22/2021 - DGSRNONAT/CASRN/IFPI, de 22 de abril de 2021, a fim de dar ciência aos discentes acerca da disponibilidade de equipamentos para acompanhamento das
aulas remotas, convoca os alunos abaixo listados a manifestarem interesse quanto ao recebimento do equipamento Tablet Modelo MLX3-M10A-3G,
PRETO, MULTILASER, Tela tamanho 10 POLEGADAS, suporte a SIM CARD (3G ou superior), 16GB de armazenamento interno, 32GB de
armazenamento externo, câmera frontal e traseira, suporte a WIFI e Bluetooth, carregador, cabo e bateria, no período de 12 a 19 de maio de 2021, até
às 18h do último dia, prioritariamente, através do formulário disponível em https://forms.gle/aoCb7k6qBdyhfvrSA, ou, nos casos de comprovada
impossibilidade, através do e-mail do presidente da comissão natan.negreiros@ifpi.edu.br;
2. A manifestação de interesse do discente, pai ou responsável, se menor de idade, bem como a assinatura de termo de responsabilidade disponibilizado
pela comissão, consistem em aspectos obrigatórios para recebimento do equipamento.
3. O aluno convocado que dispuser de quaisquer equipamentos já disponibilizados pelo IFPI e que optar pelo recebimento do tablet, deverá devolvê-los à
Instituição no dia e horário estabelecidos pela comissão, a fim de viabilizar novos empréstimos.
4. Os alunos que manifestarem interesse pelo equipamento serão convocados para recebimento em dias e horários estabelecidos pela comissão, conforme
regras estabelecidas na PORTARIA 22/2021 - DG-SRNONAT/CASRN/IFPI, de 22 de abril de 2021.
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