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ITEM 11.1 
 

Onde se lê: 
 

11.1 Serão convocados para a Fase de Desempenho Didático, por vaga oferecida em cada área, os 

candidatos que obtiverem a maior pontuação na Fase de Conhecimentos Específicos, em ordem 

crescente de classificação. 

Leia-se: 

11.1 Serão convocados para a Fase de Desempenho Didático, por vaga oferecida em cada área, e  por 

lista divulgada (ampla concorrência, pretos e pardos e portadores de deficiência), os candidatos que 

obtiverem a maior pontuação na Fase de Conhecimentos Específicos, em ordem crescente de 

classificação. 

ANEXO I 

Onde se lê: 
 

ETAPA / ATIVIDADE 
DATA DE 

REALIZAÇÃO 
LOCAL 

Resultado do recurso da prova de Desempenho Didático 19/05/2017 concurso.ifb.edu.br 

Resultado Final da Prova de Desempenho Didático 19/05/2017 concurso.ifb.edu.br 

Resultado da verificação da veracidade da autodeclaração 

de candidatos pretos ou pardos 
22/05/2017 concurso.ifb.edu.br 

Recurso da verificação da veracidade da autodeclaração de pretos 

ou pardos 
23/05/2017 concurso.ifb.edu.br 

Resultado do Recurso da verificação da veracidade da 
autodeclaração de candidatos pretos ou pardos 

29/05/2017 concurso.ifb.edu.br 

Homologação da autodeclaração de candidatos pretos ou pardos 30/05/2017 concurso.ifb.edu.br 

Resultado da Avaliação de Títulos e Experiência Profissional 20/06/2017 concurso.ifb.edu.br 

Recurso da Avaliação de Títulos e Experiência Profissional 21/06/2017 concurso.ifb.edu.br 

Resultado do recurso da Avaliação de Títulos e Experiência 
Profissional 

07/07/2017 concurso.ifb.edu.br 

Resultado Final da Avaliação de Títulos e Experiência 

Profissional 
07/07/2017 concurso.ifb.edu.br 

Resultado Final do Concurso 10/07/2017 concurso.ifb.edu.br 

Recurso contra o resultado final do concurso 11/07/2017 concurso.ifb.edu.br 

Resultado do recurso contra o resultado final do concurso 21/07/2017 concurso.ifb.edu.br 

Homologação do Resultado Final 25/07/2107 concurso.ifb.edu.br 

 

Leia-se: 

 

ETAPA / ATIVIDADE 
DATA DE 

REALIZAÇÃO 
LOCAL 

Resultado do recurso da prova de Desempenho Didático 
23/05/2017 

concurso.ifb.edu.br 



Resultado Final da Prova de Desempenho Didático 
23/05/2017 

concurso.ifb.edu.br 

Resultado da verificação da veracidade da autodeclaração de 

candidatos pretos ou pardos 
24/05/2017 

concurso.ifb.edu.br 

Recurso da verificação da veracidade da autodeclaração de 

candidatos pretos ou pardos 
25/05/2017 

concurso.ifb.edu.br 

*Divulgação de informações e locais para a realização do sorteio 

de ponto e da prova de Desempenho Didático 07/07/2017 concurso.ifb.edu.br 

*Convocação para verificação da veracidade da autodeclaração 

de candidatos pretos ou pardos 10/07/2017 concurso.ifb.edu.br 

*Inserção de títulos e documentos pelo candidato no sistema de 

inscrição e acompanhamento para fins de Avaliação de Títulos e 

Experiência Profissional 

10/07/2017 a 

18/07/2017 

 

concurso.ifb.edu.br 

*Sorteio e divulgação dos pontos 
17/07/2017 a 

20/07/2017 
Campus do IFB 

*Prova de Desempenho Didático 
18/07/2017 a 

21/07/2017 
Brasília 

*Apresentação dos títulos e documentos para fins de conferência 

e autenticação 

18/07/2017 a 

21/07/2017 
Brasília 

*Período de verificação da veracidade da autodeclaração de 

candidatos pretos ou pardos 

17/07/2017 a 

21/07/2017 
Brasília 

*Resultado da prova de Desempenho Didático 25/07/2017 concurso.ifb.edu.br 

*Recurso da prova de Desempenho Didático 26/07/2017 concurso.ifb.edu.br 

*Resultado do recurso da prova de Desempenho Didático 08/08/2017 concurso.ifb.edu.br 

*Resultado Final da Prova de Desempenho Didático 08/08/2017 concurso.ifb.edu.br 

*Resultado da verificação da veracidade da autodeclaração de 

candidatos pretos ou pardos 08/08/2017 concurso.ifb.edu.br 

*Recurso da verificação da veracidade da autodeclaração de 

pretos ou pardos 09/08/2017 concurso.ifb.edu.br 

Resultado do Recurso da verificação da veracidade da 

autodeclaração de candidatos pretos ou pardos 16/08/2017 concurso.ifb.edu.br 

Homologação da autodeclaração de candidatos pretos ou pardos 17/08/2017 concurso.ifb.edu.br 

Resultado da Avaliação de Títulos e Experiência Profissional 23/08/2017 concurso.ifb.edu.br 

Recurso da Avaliação de Títulos e Experiência Profissional 24/08/2017 concurso.ifb.edu.br 

Resultado do recurso da Avaliação de Títulos e Experiência 

Profissional 12/09/2017 concurso.ifb.edu.br 

Resultado Final da Avaliação de Títulos e Experiência 

Profissional 12/09/2017 concurso.ifb.edu.br 

Resultado Final do Concurso 14/09/2017 concurso.ifb.edu.br 

Recurso contra o resultado final do concurso 15/09/2017 concurso.ifb.edu.br 

Resultado do recurso contra o resultado final do concurso 22/09/2017 concurso.ifb.edu.br 

Homologação do Resultado Final 29/09/2017 concurso.ifb.edu.br 

*Relativo somente aos candidatos cotistas convocados após a Nota nº 13 e retificação nº 09 do Edital nº 01/2016. 
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