
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília 
 

EDITAL Nº 011/CTAG, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE 

PROFESSOR SUBSTITUTO 

 

RETIFICAÇÃO Nº 03 

 

O DIRETOR GERAL DO CAMPUS TAGUATINGA, nomeado pela Portaria n° 515, de 07 de 

março de 2016, publicada no Diário Oficial da União em 11 de março de 2016, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, torna pública a retificação do Edital nº 011/CTAG, de 22 de 

dezembro de 2017, cujas alterações estão a seguir elencadas, permanecendo inalterados os demais 

itens e subitens do edital citado: 

 

ONDE SE LÊ: 

 

ANEXO II 

Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 011/CTAG/IFB/2017 

 

CRONOGRAMA 

 

EVENTOS BÁSICOS 
DATAS 

(Prováveis) 

Período de inscrições 
27/12/2017 a  

26/01/2018 

Divulgação das inscrições deferidas e resultado da análise curricular 29/01/2018 

Interposição de recursos 30/01/2018 

Resultado dos recursos e homologação das inscrições 31/01/2018 

Sorteio dos temas, convocação e divulgação dos horários e local de realização 

da prova de desempenho didático 
01/02/2018 

Prova de desempenho didático 06/02/2018 

Divulgação do resultado preliminar da prova de desempenho didático 07/02/2018 

Interposição de recursos do resultado preliminar da prova de desempenho 

didático 
08/02/2018 

Resultado dos recursos e divulgação do resultado final 09/02/2018 

Convocação de candidato(a) aprovado(a) 09/02/2018 

Obs.: Caso não haja retificação das datas do edital, por meio de publicação no sítio 

www.ifb.edu.br, o cronograma ocorrerá de acordo com as datas prováveis aqui estabelecidas. 
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Obs.: Caso não haja retificação das datas do edital, por meio de publicação no sítio 

www.ifb.edu.br, o cronograma ocorrerá de acordo com as datas prováveis aqui estabelecidas. 

 

 

 

Original Assinado 

LEONARDO MOREIRA LEODIDO  

Diretor Geral do Campus Taguatinga 

Portaria nº 515, de 07/03/2016, DOU de 11/03/2016 


