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RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/DGRE, DE 03 DE JANEIRO DE 2019 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR 
SUBSTITUTO 

 
A Diretora Geral Substituta do Campus Recanto das Emas/IFB, nomeada pela Portaria nº3.130 de 21 de 
dezembro de 2018, publicada no Diário Oficial da União em 24 de dezembro de 2018, em observância ao 
disposto na Lei nº 8.745, de 09 de dezembro de 1993 e suas alterações, à Portaria IFB nº 001, de 02 de 
janeiro de 2014 e no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna pública a retificação dos itens 4 e 
5 do edital e anexo II (Cronograma) e IV (Formulário para Interposição de Recuso): 

4. DO PROCESSO SELETIVO 

 
Onde lê-se: 
 
4.4. Da Prova de Desempenho Didático com Arguição:  
 
4.4.1. Serão convocados para a Prova de Desempenho Didático somente os 5 (cinco) candidatos com 
maior pontuaç ão na etapa de Análise Curricular. 
 
4.4.7. A relação dos temas para a prova de desempenho didático por área encontra-se no ANEXO V . Será 
sorteado apenas um tema, comum a todos os candidatos por área.  
 
4.4.8. O sorteio dos temas para as provas de desempenho didático ocorrerá na data de 21 de janeiro de 
2019, às 9h, na recepção do Campus Recanto das Emas, com registro em ata do tema sorteado, na 
presença de duas testemunhas no mínimo. 
 
Leia-se: 
 
4.4. Da Prova de Desempenho Didático com Arguição:  
 
4.4.1. Serão convocados para a Prova de Desempenho Didático somente os 5 (cinco) candidatos com 
maior pontuaç ão na etapa de Análise Curricular. Havendo empate na 5ª classificação do resultado da 
etapa de análise curricular, todos os candidatos empatados serão convocados para a próxima etapa. 
 
4.4.7. A relação dos temas para a prova de desempenho didático encontra-se no ANEXO V . Serão 
sorteados dois temas, sendo um para os candidatos que farão a prova de desempenho didático no turno 
matutino e outro tema para os candidatos que farão a prova de desempenho didático no período 
vespertino. O turno de realização da prova didática de cada candidato será publicado junto com o 
resultado da homologação e da análise curricular, no dia 17/01/2019. 
 
4.4.8. O sorteio do tema e ordem de realização das provas de desempenho didático a serem realizadas no 
período matutino, ocorrerão na data de 21 de janeiro de 2019, às 9h, na recepção do Campus Recanto 
das Emas. O sorteio do tema e ordem de realização das provas de desempenho didático a serem realizadas 
no período vespertino, ocorrerão na data de 21 de janeiro de 2019, às 14h, na recepção do Campus 
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Recanto das Emas. O resultado dos sorteios será registrado em ata, na presença de duas testemunhas no 
mínimo. 
 

5. DOS RECURSOS 

 
Onde Lê-se: 
 
5.1. Caberá recurso por parte do candidato em todas as etapas do processo, no entanto, o recurso deverá 
ser entregue no dia 24 de janeiro de 2019, como consta no cronograma-ANEXO II .  
 
5.4. É de responsabilidade do candidato apresentar duas vias do recurso no protocolo do Campus Recanto 
das Emas, das 09h às 12h e das 14h às 17h00, para que uma lhe seja devolvido como comprovante.  
 
Leia-se: 
 
5.1. Caberá recurso por parte do candidato em todas as etapas do processo, conforme datas previstas no 
cronograma-ANEXO II .  
 
5.4. É de responsabilidade do candidato apresentar duas vias do recurso no protocolo do Campus Recanto 
das Emas, conforme dias e horários previstos no cronograma do edital, para que uma lhe seja devolvido 
como comprovante.  
 
Onde lê-se: 

ANEXO II 
Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 001/DGRE/IFB/2018 

 
CRONOGRAMA 

EVENTOS BÁSICOS DATAS (Prováveis) 

Período de inscrições 
09/01-11/01 
14/01-16/01 

Divulgação das inscrições homologadas e resultado da análise curricular 16/01/19 

Interposiç ão de recursos 17/01/19 

Resultado dos recursos das inscrições homologadas e análise curricular 18/01/19 

Sorteio dos temas para a prova de desempenho didático, convocação e divulgação 
do horário para a prova de desempenho didático. 

21/01/19 

Prova de desempenho didático 22/01/19 

Divulgação do resultado preliminar 23/01/19 

Interposição de recursos 24/01/19 
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Resultado dos recursos, divulgação do resultado final 25/01/19 

Homologação do resultado final 25/01/19 

Obs.: Caso não haja retificaç ão 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.  

 
Leia-se: 

ANEXO II 
Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 001/DGRE/IFB/2019 

 
CRONOGRAMA 

EVENTOS BÁSICOS DATAS (Prováveis) 

Período de inscrições 
09/01 a 11/01 
14/01 a 16/01 

Divulgação das inscrições homologadas e resultado da análise curricular 17/01/19 

Convocação e divulgação de turno para realização da prova didática 17/01/19 

Interposição de recursos das inscrições homologadas e análise curricular  
17/01/19 - 12h às 18h  
e 18/01/2019 - 8h às 

12h 

Resultado dos recursos das inscrições homologadas e análise curricular 18/01/19 

Realização de sorteio do tema e ordem de realização das provas de 
desempenho didático, conforme turno de realização de prova de cada 
candidato divulgado na convocação 

21/01/19 
Matutino  - 9h 

Vespertino - 14h 

Prova de desempenho didático 22/01/19 

Divulgação do resultado preliminar 23/01/19 

Interposição de recursos do resultado preliminar 24/01/19 

Resultado dos recursos, divulgação do resultado final 25/01/19 

Homologação do resultado final 25/01/19 

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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Onde lê-se: 
ANEXO IV  

Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 001/DGRE/IFB/2018 
FORMULA ́ RIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 
À Comissão do Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Professor Substituto: 
 

Nome do Candidato:  

Vaga a qual concorre:  

R.G.:  CPF:  

 

INSTRUÇÕES 
O candidato deverá: 
- preencher em letra de forma ou digitar o recurso e entregar em duas vias (uma via será devolvida como 
protocolo). 
- apresentar argumentaç ão lógica e consistente 
Atenção! O desrespeito a qualquer uma das instruções acima resultará no indeferimento do recurso.  
 
OBJETO DO RECURSO: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

JUSTIFICATIVA (fundamentada): 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  

 
Brasília, ________ de ____________________de ____________. 

 
________________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
 
 

_________________________________________________________ 
Assinatura do responsável pelo recebimento 

 
 

Leia-se: 
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ANEXO IV  
Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 001/DGRE/IFB/2019 

 
FORMULA ́ RIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 
 

À Comissão do Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Professor Substituto: 
 

Nome do Candidato:  

Vaga a qual concorre:  

R.G.:  CPF:  

 

INSTRUÇÕES 
O candidato deverá: 
- preencher de forma manuscrita e entregar em duas vias (uma via será devolvida como protocolo). 
- apresentar argumentaç ão lógica e consistente 
Atenção! O desrespeito a qualquer uma das instruções acima resultará no indeferimento do recurso.  
 
OBJETO DO RECURSO:  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

JUSTIFICATIVA (fundamentada):  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  

 
Brasília, ________ de ____________________de ____________. 

 
 

_________________________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 

_________________________________________________________ 
Assinatura do responsável pelo recebimento 
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Original Assinado 
MELINA RIBEIRO SALGADO 

Diretora-Geral Substituta do Campus Recanto das Emas 
Portaria nº 3.130, de 21/12/2018 

Campus Recanto das Emas 


