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ANEXO I – do Edital  N° 012/CAMSDP/IFC/2020, de 07 de abril de 2020 

 CRONOGRAMA II 

1) Devido à pandemia causada pela COVID-19, a atual suspensão das atividades presenciais do             

Instituto Federal Catarinense e considerando a legislação vigente sobre o tema, este edital prevê              

sua prova didática de forma presencial, porém, com a possibilidade de sua alteração para              

realização de forma on-line. 

2) Caso seja adotada esta modalidade, as novas regras serão definidas e publicadas na página do               

edital no site do IFC, devendo o candidato dispor de computador com acesso à internet, câmera e                 

microfone, além de outros materiais que julgar necessários para a apresentação. 

3) A prova acontecerá de forma online(via google meet), o link será enviado ao             
candidato no dia da prova. 

4) O plano de ensino deve ser enviado antes da sua apresentação para o             
e-mail:nupe.luzerna@ifc.edu.br 

 

 

   
 
 

ITEM ATIVIDADE PERÍODO 
01 Período de Inscrições 16/04/2020 á 27/04/2020. 
02 Prazo limite de pagamento da Taxa de Inscrição 27/04/2020 
03 Divulgação das inscrições homologadas 29/04/2020 
04 Período de pedido de revisão quanto a não confirmação da          

inscrição 
30/04/2020 

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

04/05/2020 

06 Sorteio do ponto da prova didática e da ordem de          
apresentação 

04/05/2020 
 

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

04/05/2020 

08 Divulgação do local e horário da prova didática. 04/05/2020 
08.1 Divulgação do local e horário da prova didática.  

(Etapa Online) 
29/01/2021 

09 Data da Prova Didática e Prova de Títulos 09/02/2021 
10 Divulgação do resultado preliminar do processo seletivo 

simplificado 
10/02/2021 

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

11/02/2021 

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

15/02/2021 

13 Divulgação do resultado final após recursos 15/02/2021 
14 Homologação do resultado final do processo seletivo      

simplificado 
Até 24/02/2021 
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