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EDITAL 5/2019 – DGTG/RIFB/IFB 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE  
PROFESSOR SUBSTITUTO – ÁREA: PRODUÇÃO DE VESTUÁRIO 

 
RETIFICAÇÃO Nº 01 

 
O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS TAGUATINGA, do Instituto Federal de Educação,          
Ciência e Tecnologia de Brasília, nomeado pela Portaria IFB n° 464, de 06 de maio de                
2019, publicada no Diário Oficial da União em 06 de maio de 2019, no uso de suas                 
atribuições legais e regimentais, torna pública a RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA DA           
PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO, referente ao Processo Seletivo para         
contratação de Professor Substituto – área Produção do Vestuário, do Campus           
Taguatinga, conforme segue: 
 
Art. 1º Retificar o edital 5/2019 - DGTG/RIFB/IFB, conforme as seguintes especificações.  
 
Onde se lê: 
 
5.4.2. A prova de desempenho didático ocorrerá na seguinte data: 30 de julho de 2019. 
(...) 
 
5.4.9.2. Será sorteado apenas um tema comum a todos os candidatos, dentre os             
constantes no ANEXO V deste Edital. 
(...) 
 
5.7. O Resultado Preliminar da seleção será divulgado na data provável de 31 de julho               
de 2019 no sítio eletrônico do IFB: www.ifb.edu.br 
(...) 
 
7.1 A divulgação do resultado final ocorrerá por meio do sítio eletrônico www.ifb.edu.br,             
na data provável de 02 de agosto de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ifb.edu.br/
http://www.ifb.edu.br/


 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília 
 

ANEXO II 
Processo Seletivo Simplificado – EDITAL 5/2019 – DGTG/RIFB/IFB 

 
CRONOGRAMA 

 

EVENTOS BÁSICOS DATAS 
(Prováveis) 

Período de inscrições 10/07 a 19/07/2019 

Divulgação das inscrições deferidas e resultado da análise curricular 23/07/2019  

Interposição de recursos 24/07/2019  

Resultado dos recursos e homologação das inscrições 26/07/2019  

Sorteio dos temas, convocação e divulgação dos horários e local 
para realização da prova de desempenho didático  

26/07/2019 

Prova de desempenho didático 30/07/2019 

Divulgação do resultado preliminar 31/07/2019 

Interposição de recursos 01/08/2019 

Resultado dos recursos e divulgação do resultado final 02/08/2019 

Convocação do candidato aprovado (a) 05/08/2019 
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.  
 
Leia-se: 
 
5.4.2. A prova de desempenho didático ocorrerá nas seguintes datas: 30 e 31 de julho               
de 2019. 
(...) 
 
5.4.9.2. Serão sorteados dois temas, dentre os constantes no ANEXO V deste Edital, um              
para cada dia de prova. O cronograma e temas das provas será distribuído pela ordem               
de classificação. Cada candidato deverá observar a data e o referido tema da prova              
didática, conforme o resultado divulgado no sítio eletrônico www.ifb.edu.br. 
(...) 

http://www.ifb.edu.br/
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5.7. O Resultado Preliminar da seleção será divulgado na data provável de 01 de              
agosto de 2019 no sítio eletrônico do IFB: www.ifb.edu.br 
(...) 
 
7.1 A divulgação do resultado final ocorrerá por meio do sítio eletrônico www.ifb.edu.br,             
na data provável de 05 de agosto de 2019. 
 

ANEXO II 
Processo Seletivo Simplificado – EDITAL 5/2019 – DGTG/RIFB/IFB 

 
CRONOGRAMA 

 

EVENTOS BÁSICOS DATAS 
(Prováveis) 

Período de inscrições 10/07 a 19/07/2019 

Divulgação das inscrições deferidas e resultado da análise curricular 23/07/2019  

Interposição de recursos 24/07/2019  

Resultado dos recursos e homologação das inscrições 26/07/2019  

Sorteio dos temas, convocação e divulgação dos horários e local 
para realização da prova de desempenho didático  

26/07/2019 

Prova de desempenho didático 30/07/2019 e 
31/07/2019 

Divulgação do resultado preliminar 01/08/2019 

Interposição de recursos   02/08/2019 

Resultado dos recursos e divulgação do resultado final 05/08/2019 

Convocação do candidato aprovado (a) 06/08/2019 
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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