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ITEM 10 
 
ONDE SE LÊ: 
10.1 A Prova de Conhecimentos Específicos, de natureza classificatória e eliminatória, terá duração de 

quatro horas e será realizada em data estabelecida no cronograma constante no Anexo I, em campus do 

Instituto Federal de Brasília, conforme disponibilidade, a ser divulgada no endereço eletrônico 

concurso.ifb.edu.br. 

LEIA-SE: 
10.1 A Prova de Conhecimentos Específicos, de natureza classificatória e eliminatória, terá duração de 

quatro horas e será realizada em data estabelecida no cronograma constante no Anexo I, em Brasília, em 

local a ser divulgado no endereço eletrônico concurso.ifb.edu.br. 

 

ITEM 11 
 
ONDE SE LÊ: 
11.5 A Prova de Desempenho Didático será realizada em campus do Instituto Federal localizado em 

Brasília, conforme disponibilidade, a ser divulgada no endereço eletrônico concurso.ifb.edu.br. 

LEIA-SE: 
11.5 A Prova de Desempenho Didático será realizada em Brasília, em local a ser divulgado no endereço 

eletrônico concurso.ifb.edu.br. 

 

ONDE SE LÊ: 
11.7 O candidato convocado deverá comparecer em horário divulgado para o início das provas e ficará 

reunido aos demais candidatos em local indicado no campus até o horário de sua apresentação, sendo 

vedada qualquer consulta ou utilização de aparelhos eletrônicos. 

LEIA-SE: 
11.7 O candidato convocado deverá comparecer em horário divulgado para o início das provas e ficará 

reunido aos demais candidatos em local indicado, até o horário de sua apresentação, sendo vedada 

qualquer consulta ou utilização de aparelhos eletrônicos. 

 

ONDE SE LÊ: 

ETAPA / ATIVIDADE 
DATA DE 

REALIZAÇÃO 
LOCAL 

Prova de Conhecimentos Específicos 22/01/2017 Campi do IFB 
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LEIA-SE: 

ETAPA / ATIVIDADE 
DATA DE 

REALIZAÇÃO 
LOCAL 

Prova de Conhecimentos Específicos 22/01/2017 Brasília 

 

ONDE SE LÊ: 

ETAPA / ATIVIDADE 
DATA DE 

REALIZAÇÃO 
LOCAL 

Prova de Desempenho Didático 28/03/2017 a 09/04/2017 Campi do IFB 
Apresentação dos títulos e documentos para 

fins de conferência e autenticação 
28/03/2017 a 09/04/2017 Campi do IFB 

Período de verificação da veracidade da 

autodeclaração de candidatos pretos ou pardos 
28/03/2017 a 09/04/2017 Campi do IFB 

 
LEIA-SE: 

ETAPA / ATIVIDADE 
DATA DE 

REALIZAÇÃO 
LOCAL 

Prova de Desempenho Didático 28/03/2017 a 09/04/2017 Brasília 
Apresentação dos títulos e documentos para 

fins de conferência e autenticação 
28/03/2017 a 09/04/2017 Brasília 

Período de verificação da veracidade da 

autodeclaração de candidatos pretos ou pardos 
28/03/2017 a 09/04/2017 Brasília 

 

 

 


