Instituto Agronelli de Desenvolvimento Social
Av. Randolfo Borges Jr., 1.900 - Univerdecidade - Uberaba – MG.
CNPJ: 041.98.994/0001-53 - Insc. Est.: 001509320.00-77
Tel.: (34) 3313-0770 - instituto@institutoagronelli.org.br - www.institutoagronelli.org.br

_______________________________________________________________________________________________________

ADENDO II do Edital IADES nº 01/2018
“Projeto autista artista: cultura e arte integrada como instrumento de inclusão social e
cultural”, de 02 de fevereiro de 2018.

O Instituto Agronelli de Desenvolvimento Social - IADES no uso de suas atribuições e tendo em vista
a gestão do Projeto Autista artista: cultura e arte integrada como instrumento de inclusão social e cultural,
torna pública a prorrogação deste edital, alterando a data de encerramento das inscrições para o dia 23 de
março de 2018.
Em tempo, o Projeto Autista Artista abrirá inscrições de vagas sobressalentes a partir do dia 24 de
março a 13 de abril de 2018, estando as vagas disponíveis para:
*Autistas com idade superior a 29 anos;
*Irmãos (ãs) de autistas com idade entre 7 anos e 14 anos;
*Autistas já inscritos neste edital e que se interessarem por outra modalidade de oficina do projeto.

Desta forma, seguem modificações no Cronograma de seleção:

Cronograma da Seleção

Data

Abertura do Edital e disponibilização da ficha de
02/02/2018
inscrição no site do IADES
Período de preenchimento da ficha de inscrição e entrega
02/02/2018 a 12/03/2018
no IADES
Prorrogação de inscrição

13/03/2018 a 23/03/2018

Abertura de edital para inscrições de autistas com idade
24/03/2018 a 13/04/2018
superior a 29 anos; irmãos (ãs) de autistas, etc.
Data máxima final para recepção das fichas

13/04/2018

Entrevista com as famílias

09 a 20 de Abril

Divulgação dos nomes selecionados pelo projeto no site
A partir do dia 25/04/2018
do IADES
Encontro com a família e a criança/adolescente inscrito

Segunda quinzena de Abril/ 2018

Previsão de início das oficinas

03 Maio de 2018

Estas alterações devem ser consideradas a partir de 13 de março de 2018.

