
 

 

 

 

RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 01/2022   

EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSAS SOCIAIS  

CURSO DE MEDICINA  
1º Semestre de 2022 

 

A Diretora Geral do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos de Cruzeiro do Sul – ITPAC-
CZS, situada à Avenida 25 de agosto, bairro 25 de Agosto, cidade de Cruzeiro do Sul, Acre, no uso de 
suas atribuições legais, torna público, em conformidade com a legislação institucional, a retificação 
do item abaixo indicado, do EDITAL Nº 01/2022 - EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSAS SOCIAIS – 
CURSO DE MEDICINA, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens e 
subitens não mencionados. 

 
Onde se lê: 

2- DOS REQUISITOS BÁSICOS   
2.1- O candidato deve atender os seguintes requisitos básicos:   
  
d) comprovar renda bruta per capita não excedente a um salário-mínimo e meio, para concorrer a 
bolsa de estudo integral (100%) ou comprovar renda bruta per capita não excedente de a três 
salários-mínimos, para concorrer a bolsa de estudo parcial (50%).   
(...) 
  
Leia-se:  
 2- DOS REQUISITOS BÁSICOS   
2.1- O candidato deve atender os seguintes requisitos básicos:   
 
d) comprovar renda bruta per capita não excedente a um salário-mínimo e meio, para concorrer a 
bolsa de estudo integral (100%). 
(...) 
 
Onde se lê: 

9- DO PROUNI   

 
9.1- A ITPAC-CZS aderiu ao Programa Universidade para Todos – PROUNI, do Governo Federal, 
possibilitando a concessão de Bolsas de Estudos, conforme critérios e prazos estabelecidos no 
referido Programa.   
9.2- O candidato que pretender obter bolsa por meio do PROUNI deve acompanhar, pelos meios de 
divulgação que o Governo Federal utilizar, os critérios e prazos estabelecidos por ele, esclarecendo-
se que, em razão do cronograma oficial e a data de autorização do curso de Medicina pelo 
Ministério da Educação.   
9.2.1- O candidato que obtiver bolsa por meio do PROUNI não poderá acumular com benefício da 
Bolsa Social que exceda a mensalidade regular, devendo fazer optação pelo benefício que lhe for 
mais conveniente.   
 

Leia-se: 



 

 

 

 

9- DO PROUNI   
 

9.1- Até o presente momento a ITPAC-CZS não aderiu ao programa PROUNI, devendo este item ser 

desconsiderado neste Edital. 

9.2- Item excluído 

9.2.1- Item excluído 

 

Incorpora-se ao Edital Nº 01/2022 para todos os efeitos, a presente Retificação, com a inclusão e 

modificação dos itens aqui citados. 

 

Cruzeiro do Sul, 21 de setembro de 2021 
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INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE CRUZEIRO DO SUL – ITPAC-CZS 

ÉRICA NORIMAR GONÇALVES PACHECO 

 


