SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO
CAMPUS TRINDADE

RETIFICAÇÃO Nº 02 DO EDITAL Nº 07 DE 28 DE MARÇO DE 2019

O Diretor Geral Pro Tempore do Instituto Federal Goiano – Campus Trindade no uso de suas atribuições
legais, torna pública a Retificação nº 02 do Edital Nº 07, de 28 de março de 2019. Portanto,

Onde se lê:
3.2.1 Haverá o sorteio público do tema e do horário de realização da prova de desempenho didático no dia
22/04/2019, às 08h, na Sala da Gerência de Ensino do Campus Trindade.
Leia-se:
3.2.1 Haverá o sorteio público do tema e do horário de realização da prova de desempenho didático no dia
25/04/2019, às 08h, na Sala da Gerência de Ensino do Campus Trindade.

Onde se lê:
3.5 A prova de desempenho didático terá início às 08h do dia 23/04/2019.
3.5.1 O horário da prova de desempenho didático, o tema sorteado e a ordem de apresentação dos candidatos
serão divulgados no dia 22/04/2019, no sítio http://www.ifgoiano.edu.br/trindade.
Leia-se:
3.5 A prova de desempenho didático terá início às 08h do dia 26/04/2019.
3.5.1 O horário da prova de desempenho didático, o tema sorteado e a ordem de apresentação dos candidatos
serão divulgados no dia 25/04/2019, no sítio http://www.ifgoiano.edu.br/trindade.

Onde se lê:
4.5. A entrega dos títulos deverá ocorrer até o dia 12/04/2019, no setor de protocolo do Instituto Federal
Goiano –Campus Trindade das 7hàs 11h e das13h15às 16h.
4.5.1. A documentação comprobatória referente aos títulos descritos que serão pontuados, deverá ser
encadernada, com identificação e numeração na mesma ordem dos itens que compõem o Quadro de Atribuição
de pontos para a prova de Títulos (ANEXO V), estar devidamente assinado e com a pontuação prévia
calculada pelo candidato, em envelope lacrado, contendo a identificação do candidato, nº de Inscrição, área do
concurso e campus.
4.5.2. Não serão aceitos, em hipótese alguma, envelopes encaminhados por Sedex ou outra via postal. O
candidato deverá, dentro do prazo e do horário constante no item 4.5, entregar pessoalmente ou por procurador
constituído por procuração registrada em cartório, seu envelope lacrado no local indicado também no item 4.5.
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4.6. O candidato deverá apresentar dentro do envelope referido no item 4.5.1:
4.6.1. Currículo Lattes.
4.6.2. Cópias comprobatórias de titulações e experiência profissional. Apenas originais ou cópias autenticadas
serão avaliadas. A autenticação poderá ser feita pelo Setor de Protocolo do Campus, quando as cópias forem
apresentadas juntamente com os originais, contudo, o candidato será o único responsável pelo processamento
de lacração e identificação do envelope.
4.6.3. Cópia do boleto bancário da taxa de inscrição, com comprovante de pagamento.
4.6.4. Cópia do diploma de comprovação da titulação mínima exigida por este edital.
4.7. Será eliminado o candidato que não comprovar a titulação mínima ou não apresentar a relação de
documentos completa exigida no item 4.6 do presente Edital.
Leia-se:
4.5. A entrega dos títulos deverá ocorrer até o dia 12/04/2019, no setor de protocolo do Instituto Federal
Goiano – Campus Trindade das 7h às 11h e das13h15às 16h. Não serão aceitos documentos entregues em dias
e/ou horários diferentes dos descritos, nem em Setores diversos do retrocitado.
4.5.1. A documentação comprobatória referente aos títulos descritos que serão pontuados deverá ser
encadernada, com identificação e numeração na mesma ordem dos itens que compõem o Quadro de Atribuição
de pontos para a prova de Títulos (ANEXO V). O referido Quadro deverá estar devidamente assinado e com a
pontuação prévia calculada pelo candidato. Toda a documentação comprobatória deverá ser apresentada em
envelope contendo a identificação do candidato, nº de Inscrição, área do concurso e campus e deverá será
lacrado no ato da entrega.
4.5.2. Não serão aceitos, em hipótese alguma, envelopes encaminhados por Sedex ou outra via postal. O
candidato deverá, dentro do prazo e do horário constante no item 4.5, entregar pessoalmente ou por procurador
constituído por procuração registrada em cartório, seu envelope no local indicado também no item 4.5.
4.6. O candidato deverá apresentar dentro do envelope referido no item 4.5.1:
4.6.1. Currículo Lattes.
4.6.2. Cópias comprobatórias de titulações e experiência profissional. Apenas originais ou cópias autenticadas
serão avaliadas. A autenticação poderá ser feita pelo Setor de Protocolo do Campus, quando as cópias forem
apresentadas juntamente com os originais, contudo, o candidato será o único responsável pelo processamento
de lacração e identificação do envelope.
4.6.3. Revogado.
4.6.4. Cópia do diploma de comprovação da titulação mínima exigida por este edital.
4.7. Será eliminado o candidato que não comprovar a titulação mínima ou não apresentar a relação de
documentos completa exigida no item 4.6 do presente Edital.

Onde se lê:
4.13. O resultado da análise de títulos será publicado no prazo previsto de até 5 (cinco) dias uteis após o
término das inscrições.
Leia-se:
4.13. O resultado da análise de títulos será publicado no prazo previsto no Anexo VI do presente edital.
Onde se lê:
8.1. Será admitido recurso administrativo, devidamente fundamentado, indicando com precisão o(s)
ponto(s) a ser(em) examinado(s), mediante requerimento dirigido ao Diretor Geral Pro Tempore do IF
Goiano – Campus Trindade e protocolado no Gabinete da Direção Geral do Campus Trindade, no horário
das 7:00 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas às 16:00 horas, em até 24 (vinte e quatro) horas contadas a
partir da divulgação do deferimento das inscrições ou de qualquer outro ato suposta - mente lesivo a
direito de candidato.
Leia-se:

8.1. Será admitido recurso administrativo, devidamente fundamentado, indicando com precisão o(s)
ponto(s) a ser(em) examinado(s), mediante requerimento dirigido ao Diretor Geral Pro Tempore do IF
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Goiano – Campus Trindade e protocolado no Gabinete da Direção Geral do Campus Trindade, no horário
das 7:00 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas às 16:00 horas, em um dia útil contado a partir da
divulgação do deferimento das inscrições ou de qualquer outro ato supostamente lesivo a direito de
candidato.
Onde se lê:
10. DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
10.1. As pessoas portadoras de necessidades especiais que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhe são
facultadas no inciso VIII do Art. 37 da Constituição Federal e no Art. 01 do Decreto N°9.508, de 24 de
setembro de 2018, é assegurado o direito de inscrição para os cargos em Processo Seletivo Simplificado, cujas
atribuições estejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
10.2. Do total de vagas previsto neste Edital 5% (cinco por cento) será reservado aos candidatos portadores de
necessidades especiais, na forma da Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989 e do Decreto nº 9.508, de 24 de
setembro de 2018, desde que não ultrapasse o limite máximo de 20% permitido em Lei, de acordo com
entendimento do STJ (MS 8.417/DF) e STF (MS 26.310/DF).
10.3. Diante do Princípio da Razoabilidade, considerando que as vagas estão distribuídas por especialidade,
área de conhecimento, para as vagas originais do presente certame não haverá reserva, restando, porém, a
possibilidade de ocorrência de reserva no percentual de 5% (cinco por cento), conforme definido no subitem
anterior, em caso de contratações superiores ao quantitativo original de vagas previstas no Edital.
10.4. As pessoas portadoras de necessidades especiais, resguardadas as condições previstas no Art. 37 da
Constituição Federal, no Decreto n° 3.298/99 e do Decreto n°9.508, de 24 de setembro de 2018, participarão
do Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das
provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, ao horário e local de aplicação das provas e à nota
mínima exigida para todos os candidatos.
10.5. Consideram-se pessoas portadoras de necessidades especiais aquelas que se enquadram nas categorias
discriminadas no Art. 4° do Decreto n° 3.298/99.
10.6. O candidato que, no ato da inscrição, se declarar portador de necessidades especiais, se classificado no
Processo Seletivo, figurará na lista geral e em lista específica.
Leia-se:

10. DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS QUE SEJAM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
10.1. As pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhe são facultadas no inciso
VIII do Art. 37 da Constituição Federal e no Art. 01 do Decreto N°9.508, de 24 de setembro de 2018, é
assegurado o direito de inscrição para os cargos em Processo Seletivo Simplificado, cujas atribuições estejam
compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
10.2. Do total de vagas previsto neste Edital 5% (cinco por cento) será reservado aos candidatos que sejam
pessoas com deficiência, na forma da Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989 e do Decreto nº 9.508, de 24 de
setembro de 2018, desde que não ultrapasse o limite máximo de 20% permitido em Lei, de acordo com
entendimento do STJ (MS 8.417/DF) e STF (MS 26.310/DF).
10.3. Diante do Princípio da Razoabilidade, considerando que as vagas estão distribuídas por especialidade,
área de conhecimento, para as vagas originais do presente certame não haverá reserva, restando, porém, a
possibilidade de ocorrência de reserva no percentual de 5% (cinco por cento), conforme definido no subitem
anterior, em caso de contratações superiores ao quantitativo original de vagas previstas no Edital.
10.4. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições previstas no Art. 37 da Constituição Federal, no
Decreto n° 3.298/99 e do Decreto n°9.508, de 24 de setembro de 2018, participarão do Processo Seletivo em
igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos
critérios de aprovação, ao dia, ao horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos
os candidatos.
10.5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no Art.
4° do Decreto n° 3.298/99.
10.6. O candidato que, no ato da inscrição, se declarar pessoa com deficiência, se classificado no Processo
Seletivo, figurará na lista geral e em lista específica.
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Onde se lê:
11.1. Aos deficientes/portadores de necessidades especiais, é assegurado o direito de participação e deverão
declarar esta condição na ficha de inscrição, cuja comprovação será efetuada no ato da contratação.
Leia-se:
11.1. Às pessoas com deficiência, é assegurado o direito de participação e deverão declarar esta condição na
ficha de inscrição, cuja comprovação será efetuada no ato da contratação.

Onde se lê:

ANEXO I DO EDITAL Nº 07 DE 28 DE MARÇO DE 2019
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ÁREAS, ESCOLARIDADE/TITULAÇÃO,
QUANTIDADE DE VAGAS E REGIME DE TRABALHO PROFESSOR SUBSTITUTO
Área

Regime de
Trabalho

Área de
atuação

Número
de Vagas

História

40h

História

01

Segurança do
Trabalho

40h

Segurança
do Trabalho

01

Escolaridade Exigida/ Titulação
- Bacharelado em História;
- Licenciatura em História;

-Curso Superior de Tecnologia em
Segurança do Trabalho; ou
-Graduação em qualquer Engenharia com
Especialização em Engenharia de Segurança
do Trabalho; ou
-Bacharelado
em
Arquitetura
ou
Arquitetura
e
Urbanismo
Com
Especialização
em
Engenharia
de
Segurança do Trabalho, expedido por
entidade de ensino reconhecida pelo MEC
e Registro no respectivo Conselho de
Classe.

Leia-se:

ANEXO I DO EDITAL Nº 07 DE 28 DE MARÇO DE 2019
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ÁREAS, ESCOLARIDADE/TITULAÇÃO,
QUANTIDADE DE VAGAS E REGIME DE TRABALHO PROFESSOR SUBSTITUTO
Área

Regime de
Trabalho

Área de
atuação

Número
de Vagas

Escolaridade Exigida/ Titulação
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História

Segurança do
Trabalho

40h

40h

História

Segurança
do Trabalho

01

01

- Bacharelado em História;
- Licenciatura em História;

-Curso Superior de Tecnologia em
Segurança do Trabalho;
-Graduação em Engenharia;
-Bacharelado
em
Arquitetura
ou
Arquitetura e Urbanismo.

Onde se lê:

ANEXO II DO EDITAL Nº 07 DE 28 DE MARÇO DE 2019
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA O CARGO DE PROFESSOR SUBSTITUTO DO
CAMPUS TRINDADE

ÁREA: História
3. O processo de desagregação do Império Romano.
Leia-se:

ANEXO II DO EDITAL Nº 07 DE 28 DE MARÇO DE 2019
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA O CARGO DE PROFESSOR SUBSTITUTO DO
CAMPUS TRINDADE

ÁREA: História
3. O processo de desagregação do Império Romano Ocidental.
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Onde se lê:

ANEXO V DO EDITAL Nº 07 DE 28 DE MARÇO DE 2019
QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A PROVA DE TÍTULOS
Nome do candidato:
Número de Inscrição:

Assinatura:

1. O candidato deverá preencher apenas os itens nas colunas Quantidade e Pontuação Total, para o qual irá apresentar os títulos, conforme Edital.
2.Este quadro deverá ser entregue no início da Prova de Desempenho Didático.
3. As atividades deste quadro, descritas nos itens 2 e 3, compreenderão aquelas concluídas nos últimos 5 anos.
4. A banca examinadora, caso necessário, reclassificará a pontuação feita pelo candidato, por erro na pontuação ou documentos apresentados que possam causar dúbia
interpretação.
5. Poderão ser solicitados ao candidato documentos originais durante o decorrer do certame.
Pontuação
Pontuação indicada Pontuação ratificada
1. Títulos Acadêmicos (limitados a 40 pontos)
Máxima
pelo candidato
pela banca
1.1. Doutorado concluído em Programa reconhecido pela CAPES.
40,0
1.2. Mestrado concluído em Programa reconhecido pela CAPES (limitado a 01 título).
21,0
1.3. Aluno regularmente matriculado em programa de doutorado reconhecido pela CAPES (02 pontos por
12,0
semestre concluído – limitado a 06 semestres, comprovado por meio de Histórico Escolar).
1.4. Aluno regularmente matriculado em programa de mestrado reconhecido pela CAPES (02 pontos por
semestre concluído – limitado a 04 semestres comprovado por meio de Histórico Escolar).
1.5. Pós-Graduação Lato sensu concluída (limitado a 01 título).
Observar a limitação de pontos no item.
Total do item 1:
OBS: Os títulos referentes aos subitens 1.1, 1.2 e 1.5 não são cumulativos entre si.
2. Atividades de ensino, extensão, estágios e experiência profissional (limitado a 30 pontos)
2.1. Exercício do magistério (2 pontos por ano ou fração superior a seis meses corridos, limitado a 10
pontos).
2.2. Orientação de dissertação de mestrado/tese de doutorado aprovada, devidamente comprovada por cópia
da folha de aprovação ou ata de defesa que contenha a assinatura da banca examinadora e do orientador (02
pontos por dissertação/tese, limitado a 06 pontos).
2.3. Orientação de monografia de especialização aprovada, devidamente comprovada por cópia da folha de
aprovação que contenha a assinatura da banca examinadora e do orientador (0,5 ponto por monografia,
limitado a 01 ponto).
2.4. Orientação de aluno em projeto de iniciação científica (01 ponto por projeto, limitado a 04 pontos).
2.5. Experiência profissional relacionada com a área do concurso em empresas públicas (ato de nomeação e
exoneração) e, ou privadas (registro na carteira de trabalho - CNTPS) (0,5 ponto por ano, limitado a 02
pontos).
Observar a limitação na pontuação de cada item.
Total do item 2:
3. Produção científica, técnica e cultural (limitado a 30 pontos).

8,0
6,0

Pontuação
Máxima

Pontuação indicada
pelo candidato

Pontuação ratificada
pela banca

Pontuação indicada
pelo candidato

Pontuação ratificada
pela banca

15,0
6,0

1,0
4,0
4,0

Pontuação
Máxima
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3.1. Registro de patente (02 pontos por patente, limitado a 04 pontos).
4,0
3.2. Livro publicado, na área do concurso, com ISBN (03 pontos por livro, limitado a 06 pontos).
6,0
3.3. Capítulo de livro publicado com ISBN (02 pontos por capítulo, limitado a 04 pontos).
4,0
3.4. Autoria ou co-autoria de artigo científico ou nota científica publicados em periódico “Qualis” A1 e A2 4,0
CAPES (03 pontos por artigo, limitado a 06 pontos).
3.5. Autoria ou co-autoria de artigo científico ou nota científica publicados em periódico “Qualis” B 1, B2 e
4,0
B3 – CAPES (02 pontos por artigo, limitado a 06 pontos).
3.6. Autoria ou co-autoria de artigo científico ou nota científica publicados em periódico “Qualis” B 4, e B5 –
4,0
CAPES (01 ponto por artigo, limitado a 04 pontos).
3.7. Participação em Eventos Técnicos, Científicos, Artísticos ou Culturais nos últimos
4,0
5 anos. (0,5 ponto por evento, limitado a 04 pontos).
Observar a limitação na pontuação de cada item.
Total do item 3:
PONTUAÇÃO TOTAL

PONTUAÇÃO
TOTAL OBTIDA

Obs.: Os documentos comprobatórios devem estar na mesma ordem dos itens que compõem o quadro acima.

Leia-se:

ANEXO V DO EDITAL Nº 07 DE 28 DE MARÇO DE 2019
QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A PROVA DE TÍTULOS
Nome do candidato:
Número de Inscrição:

Assinatura:

1. O candidato deverá preencher apenas os itens nas colunas Quantidade e Pontuação Total, para o qual irá apresentar os títulos, conforme Edital.
2.Item revogado.
3. As atividades deste quadro, descritas nos itens 2 e 3, compreenderão aquelas concluídas nos últimos 5 anos.
4. A banca examinadora, caso necessário, reclassificará a pontuação feita pelo candidato, por erro na pontuação ou documentos apresentados que possam causar dúbia
interpretação.
5. Poderão ser solicitados ao candidato documentos originais durante o decorrer do certame.
Pontuação
Pontuação indicada Pontuação ratificada
1. Títulos Acadêmicos (limitados a 42 pontos)
Máxima
pelo candidato
pela banca
1.1. Doutorado concluído em Programa reconhecido pela CAPES.
42,0
1.2. Mestrado concluído em Programa reconhecido pela CAPES (limitado a 01 título).
21,0
1.3. Aluno regularmente matriculado em programa de doutorado reconhecido pela CAPES (02 pontos por
12,0
semestre concluído – limitado a 06 semestres, comprovado por meio de Histórico Escolar).
1.4. Aluno regularmente matriculado em programa de mestrado reconhecido pela CAPES (02 pontos por
semestre concluído – limitado a 04 semestres comprovado por meio de Histórico Escolar).
1.5. Pós-Graduação Lato sensu concluída (limitado a 01 título).
Observar a limitação de pontos no item.
Total do item 1:
OBS: Os títulos referentes aos subitens 1.1, 1.2 e 1.5 não são cumulativos entre si.
2. Atividades de ensino, extensão, estágios e experiência profissional (limitado a 28 pontos)
2.1. Exercício do magistério (2 pontos por ano ou fração superior a seis meses corridos, limitado a 15
pontos).
2.2. Orientação de dissertação de mestrado/tese de doutorado aprovada, devidamente comprovada por cópia
da folha de aprovação ou ata de defesa que contenha a assinatura da banca examinadora e do orientador (02
pontos por dissertação/tese, limitado a 06 pontos).
2.3. Orientação de monografia de especialização aprovada, devidamente comprovada por cópia da folha de
aprovação que contenha a assinatura da banca examinadora e do orientador (0,5 ponto por monografia,
limitado a 01 ponto).
2.4. Orientação de aluno em projeto de iniciação científica (01 ponto por projeto, limitado a 04 pontos).
2.5. Experiência profissional relacionada com a área do concurso em empresas públicas (ato de nomeação e
exoneração) e, ou privadas (registro na carteira de trabalho - CNTPS) (0,5 ponto por ano, limitado a 02
pontos).
Observar a limitação na pontuação de cada item.
Total do item 2:
3. Produção científica, técnica e cultural (limitado a 30 pontos).
3.1. Registro de patente (02 pontos por patente, limitado a 04 pontos).

8,0
6,0

Pontuação
Máxima

Pontuação indicada
pelo candidato

Pontuação ratificada
pela banca

Pontuação indicada
pelo candidato

Pontuação ratificada
pela banca

15,0
6,0

1,0
4,0
2,0

Pontuação
Máxima
4,0
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3.2. Livro publicado, na área do concurso, com ISBN (03 pontos por livro, limitado a 06 pontos).
6,0
3.3. Capítulo de livro publicado com ISBN (02 pontos por capítulo, limitado a 04 pontos).
4,0
3.4. Autoria ou co-autoria de artigo científico ou nota científica publicados em periódico “Qualis” A1 e A2 6,0
CAPES (03 pontos por artigo, limitado a 06 pontos).
3.5. Autoria ou co-autoria de artigo científico ou nota científica publicados em periódico “Qualis” B 1, B2 e
4,0
B3 – CAPES (02 pontos por artigo, limitado a 04 pontos).
3.6. Autoria ou co-autoria de artigo científico ou nota científica publicados em periódico “Qualis” B 4, e B5 –
2,0
CAPES (01 ponto por artigo, limitado a 02 pontos).
3.7. Participação em Eventos Técnicos, Científicos, Artísticos ou Culturais nos últimos
4,0
5 anos. (0,5 ponto por evento, limitado a 04 pontos).
Observar a limitação na pontuação de cada item.
Total do item 3:
PONTUAÇÃO TOTAL

PONTUAÇÃO
TOTAL OBTIDA

Obs.: Os documentos comprobatórios devem estar na mesma ordem dos itens que compõem o quadro acima.

Onde se lê:

ANEXO VI DO EDITAL Nº 07 DE 28 DE MARÇO DE 2019
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR
SUBSTITUTO DO CAMPUS TRINDADE
DATAS
ETAPAS
29/03/2019
Publicação do Edital.
29/03 a 11/04/19
Período de inscrições.
29/03 a 05/04/19
Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição.
08/04/19
Deferimento de isenção de taxa.
29/03 a 05/04/19
Envio da comprovação da necessidade de atendimento especial
até 12/04/19
Prazo para envio da documentação comprobatória da Prova de
Títulos
12/04/19
Último dia para pagamento da taxa de inscrição.
15/04/19
Divulgação das bancas avaliadoras.
17/04/19
Deferimento das inscrições.
17/04/19
Resultado da solicitação de atendimento especial
18/04/19
Resultado da Prova de Títulos
22/04/19
Sorteio de temas para prova de desempenho didático.
Início das provas de desempenho didático.
Divulgação do resultado preliminar.
Divulgação do resultado final.
Homologação do resultado.

23/04/19
Até 25/04/19
Até 29/04/19
Até 02/05/19

Leia-se:

ANEXO VI DO EDITAL Nº 07 DE 28 DE MARÇO DE 2019
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR
SUBSTITUTO DO CAMPUS TRINDADE
DATAS
ETAPAS
28/03/2019
Publicação do Edital.
29/03 a 11/04/19
Período de inscrições.
29/03 a 05/04/19
Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição.
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Deferimento de isenção de taxa.
Envio da comprovação da necessidade de atendimento especial
Prazo para envio da documentação comprobatória da Prova de
Títulos
Último dia para pagamento da taxa de inscrição.
Divulgação das bancas avaliadoras.
Deferimento das inscrições.
Resultado da solicitação de atendimento especial
Resultado da Prova de Títulos
Sorteio de temas para prova de desempenho didático.

08/04/19
29/03 a 05/04/19
até 12/04/19
12/04/19
15/04/19
17/04/19
17/04/19
23/04/19
25/04/19
26/04/19
Até 29/04/19
Até 02/05/19
Até 06/05/19

Início das provas de desempenho didático.
Divulgação do resultado preliminar.
Divulgação do resultado final.
Homologação do resultado.

Trindade, 01 de abril de 2019.

Original Assinado
Júlio Cézar Garcia
Diretor Geral Pro Tempore
IF Goiano – Campus Trindade
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