
 

 
 

A Diretora Geral do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos de Cruzeiro do Sul – ITPAC-CZS, 
situado à Av. 25 de Agosto, bairro 25 de Agosto, cidade de Cruzeiro do Sul, Acre, torna público, em 
conformidade com a legislação institucional e disposições vigentes, a presente RETIFICAÇÃO ao Edital nº 
002/2021 - Processo Seletivo de Transferência Externa – Medicina, operando as alterações dos 
Procedimentos e local para inscrição descritos no item 2 e período de inscrição descrito no quadro do 
item 5, passando a ter a seguinte redação: 

 
Onde se lê: 

2.1 As inscrições estão condicionadas à existência de vaga no período oferecido, de acordo com o previsto no 
item 1.1 desde edital. 
 

O período de inscrições será de 08/07/2021 a 14/07/2021. 

(...) 

 

Leia – se: 

 
2.1 As inscrições estão condicionadas à existência de vaga no período oferecido, de acordo com o previsto no 
item 1.1 desde edital. 
 

O período de inscrições será de 11/06/2021 a 14/07/2021. 

(...) 
 

 

Onde se lê: 
 

DATAS PROCEDIMENTOS/RESULTADO 

 
De 08/07/2021 a 

14/07/2021 
Local: cruzeirodosul.itpac.br 

- Inscrição online através do site cruzeirodosul.itpac.br;  
- Envio dos documentos (nos termos do Item 4 deste Edital),  
anexar no ato da inscrição ou através do e-mail:                    
secretaria @cruzeirodosul.itpac.br 

15 e 16/07/2021 Análise da documentação apresentada 

Dia 19/07/2021 Resultado. 

Dias 20 a 21/07/2021 Matrículas dos aprovados. 

Valor da taxa de Inscrição R$ 100,00 (boleto bancário). 

Valor da taxa de 
Transferência 

R$ 300,00 (no ato da matrícula, caso seja selecionado). 

Valor da Mensalidade R$ 7.490,00 (vencimento 24 horas após a matrícula, caso seja 
selecionado). 

        (...) 
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Leia-se: 

 

DATAS PROCEDIMENTOS/RESULTADO 

 
De 11/06/2021 a 

14/07/2021 
Local: cruzeirodosul.itpac.br 

- Inscrição online através do site cruzeirodosul.itpac.br;  
- Envio dos documentos (nos termos do Item 4 deste Edital),  
anexar no ato da inscrição ou através do e-mail:                    
secretaria @cruzeirodosul.itpac.br 

15 e 16/07/2021 Análise da documentação apresentada 

Dia 19/07/2021 Resultado. 

Dias 20 a 21/07/2021 Matrículas dos aprovados. 

Valor da taxa de Inscrição R$ 100,00 (boleto bancário). 

Valor da taxa de 
Transferência 

R$ 300,00 (no ato da matrícula, caso seja selecionado). 

Valor da Mensalidade R$ 7.490,00 (vencimento 24 horas após a matrícula, caso seja 
selecionado). 

 
Permanecem inalteradas os demais itens e as disposições não citadas na presente retificação. 

 
Cruzeiro do Sul - AC, 11 de junho de 2021. 

 
 

Erica Norimar Gonçalves Pacheco 
Diretora Geral  
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