EDITAL Nº 01/DGRE, DE 24 DE JANEIRO DE 2020
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO

O Diretor Geral Campus Recanto das Emas/IFB, nomeado pela Portaria nº 466, de 06 de maio de
2019, publicada no Diário Oficial da União em 07 de maio de 2019, 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 do item 6 do edital e
anexo II (Cronograma).

6. DA DIVULGACAO DO RESULTADO FINAL
Onde lê-se:
6.1. A divulgação do resultado final ocorrera por meio do sitio eletrônico
www.ifb.edu.br, na data provável de 19 de fevereiro de 2020.
Leia-se:
6.1. A divulgação do resultado final ocorrera por meio do sitio eletrônico
www.ifb.edu.br, na data provável de 18 de fevereiro de 2020.

Onde lê-se:

ANEXO II
Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 001/DGRE/IFB/2020
CRONOGRAMA
EVENTOS BÁSICOS
Período de inscrições

DATAS
(Prováveis)
29/01-05/02/20

Divulgação das inscrições homologadas e resultado preliminar da análise
curricular

07/01/20

Interposição de recursos

10/02/20

Resultado dos recursos das inscrições homologadas e resultado final da
análise curricular
Sorteio dos temas para a prova de desempenho didático, convocação e
divulgação do horário para a prova de desempenho didático.

11/02/20

Prova de desempenho didático

13/02/20

12/02/20

Divulgação do resultado preliminar

14/02/20

Interposição de recursos

17/02/20

Resultado dos recursos, divulgação do resultado final

19/02/20

Homologação do resultado final

19/02/20

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 aqui estabelecidas.

Leia-se:
ANEXO II
Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 001/DGRE/IFB/2020
CRONOGRAMA
EVENTOS BÁSICOS
Período de inscrições

DATAS
(Prováveis)
29/01-05/02/20

Divulgação das inscrições homologadas e resultado preliminar da análise
curricular

07/01/20

Interposição de recursos

10/02/20

Resultado dos recursos das inscrições homologadas e resultado final da
análise curricular
Sorteio dos temas para a prova de desempenho didático, convocação e
divulgação do horário para a prova de desempenho didático.

11/02/20

Prova de desempenho didático

13/02/20

Divulgação do resultado preliminar

14/02/20

Interposição de recursos

17/02/20

Resultado dos recursos, divulgação do resultado final

18/02/20

Homologação do resultado final

18/02/20

12/02/20

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 aqui estabelecidas.

Brasília, 18 de fevereiro de 2020.

(documento assinado eletronicamente)
GERMANO TEIXEIRA CRUZ

