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RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 014/IFC/2018

No Anexo I – CRONOGRAMA, do Edital nº 014/IFC/2018, de 01/02/2018,
publicado no DOU de 05/02/2018, que trata do processo seletivo para contratação
de Professor Substituto na área de Automação Industrial, onde se lê:

“[…]

ITEM ATIVIDADE PERÍODO

01 Período de Inscrições 02/02 a 15/02

02 Prazo limite de pagamento da Taxa de Inscrição 15/02

03 Divulgação das inscrições homologadas 19/02

04 Período de pedido de revisão quanto a não confirmação da inscrição 20/02

05
Divulgação da decisão dos pedidos de revisão quanto a não confirmação da 
inscrição

22/02

06 Sorteio do tema da prova didática e da ordem de apresentação 22/02

07
Divulgação do tema sorteado para a prova didática e da ordem de apresentação
dos candidatos

22/02

08 Divulgação do local e horário da prova didática 22/02

09 Data da Prova Didática e Prova de Títulos 23/02

10 Divulgação do resultado preliminar do processo seletivo simplificado 26/02

11
Período de pedido de recurso do resultado preliminar do processo seletivo 
simplificado

27/02

12
Divulgação da decisão dos pedidos de recurso do resultado preliminar do 
processo seletivo simplificado

28/02

13 Divulgação do Resultado Final após recursos 28/02

14 Homologação do Resultado Final do processo seletivo simplificado Até 12/03

Obs.:  Caso  haja  prorrogação  do  prazo  das  inscrições,  o  cronograma  constante  neste  anexo  será
reformulado/retificado e publicado novamente.

* Dia 13/02 e 14/02 – recesso de Carnaval, não haverá expediente.
   Dia 15/02 – Expediente a partir das 14h00.

[...]”
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LEIA-SE:

“[...]

ITEM ATIVIDADE PERÍODO

01 Período de Inscrições 02/02 a 15/02*

02 Prazo limite de pagamento da Taxa de Inscrição 15/02

03 Divulgação das inscrições homologadas 19/02

04 Período de pedido de revisão quanto a não confirmação da inscrição 20/02

05
Divulgação da decisão dos pedidos de revisão quanto a não confirmação da 
inscrição

22/02

06 Sorteio do tema da prova didática e da ordem de apresentação 22/02

07
Divulgação do tema sorteado para a prova didática e da ordem de apresentação
dos candidatos

22/02

08 Divulgação do local e horário da prova didática 22/02

09 Data da Prova Didática e Prova de Títulos 23/02

10 Divulgação do resultado preliminar do processo seletivo simplificado 26/02

11
Período de pedido de recurso do resultado preliminar do processo seletivo 
simplificado

27/02

12
Divulgação da decisão dos pedidos de recurso do resultado preliminar do 
processo seletivo simplificado

28/02

13 Divulgação do Resultado Final após recursos 28/02

14 Homologação do Resultado Final do processo seletivo simplificado Até 12/03

Obs.:  Caso  haja  prorrogação  do  prazo  das  inscrições,  o  cronograma  constante  neste  anexo  será
reformulado/retificado e publicado novamente.

* Dia 12/02 e 13/02 – recesso de Carnaval, não haverá expediente.
   Dia 14/02 – Expediente a partir das 14h00.

[...]”

FERNANDO JOSÉ GARBUIO
Reitor Substituto do IFC

*Via original assinada digitalmente.

                                       


