
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília

CONVOCAÇÃO DE 24 de janeiro de 2023

O DIRETOR GERAL DO CAMPUS ESTRUTURAL DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA, nomeado pela
Portaria IFB nº 538, de 06 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial da União de 07 de maio de 2019,
no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolve:

I – TORNAR PÚBLICA a convocação da candidata abaixo relacionada, aprovada e classificada em processo
seletivo simplificado, regido pelo Edital 2/2022 - DGES/RIFB/IFBRASILIA, de 19 de janeiro de 2022, para
apresentar os documentos que comprovem os requisitos exigidos para ingresso no respectivo cargo,
conforme anexo II desta convocação e também para se submeter à inspeção médica oficial, com fins à
emissão do atestado médico admissional no momento em que tiver de posse dos exames solicitados no
anexo I.

II – Informar que a candidata deverá providenciar todos os exames solicitados no anexo I e de posse dos
exames contatar a Coordenação de Gestão de Pessoas – CDGP do Campus Estrutural, pelo e-
mail cdgp.cest@ifb.edu.br para agendamento da inspeção médica;

III – O resultado da inspeção médica oficial não será divulgado.

IV – A não apresentação da documentação relacionada no anexo II e dos exames exigidos, relacionados
no anexo I, para inspeção médica, impedirá que ocorra a contratação da candidata.

V – Em atendimento ao que preceitua o artigo 5º da Constituição Federal, inciso XXXIV, alíneas “a” e “b”,
será permitido ao candidato submetido à inspeção médica tomar conhecimento das razões pelas quais o
mesmo não foi considerado apto física e mentalmente para o exercício do cargo, se esse for o caso.

VI – O prazo para apresentação da documentação é de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação desta
convocação.

VII – Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Gestão de Pessoas do Campus Estrutural.

PROFESSOR SUBSTITUTO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO.
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