SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ
COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DOCENTE

Edital IFAP nº 01/2015 - Concurso Público para provimento de vagas do cargo de Professor
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal do Amapá
A COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE EFETIVO DOCENTE do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá - IFAP, no uso de suas atribuições
legais conferidas pela Portaria Nº 1202/2014/GR/IFAP, de 19 de dezembro de 2014, torna pública A
RETIFICAÇÃO Nº 3 DO EDITAL Nº 1 DE 24 DE ABRIL DE 2015 do Concurso Público de
Provas e Títulos para o provimento de Cargos de Professores do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico, em regime de trabalho de 40 (quarenta horas) com dedicação exclusiva, nas classes e
níveis iniciais, do Quadro de Pessoal Permanente do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Amapá, sob o regime que trata a Lei Nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e a Lei Nº
12.772 de 28 de dezembro de 2012, bem como regulado pelo Decreto Nº 6.944, de 21 de agosto de
2009, pelo Decreto 7.312 de 22 de setembro de 2010 e por este Edital, seus Anexos e posteriores
retificações, caso existam.
Onde se lê:
ANEXO I
CRONOGRAMA
Período de inscrição
04 a 15/05/2015
Prazo final para pagamento da GRU
18/05/2015
Período de solicitação de isenção da taxa 04/05/2015 a 08/05/2015
de inscrição
Divulgação do resultado de solicitação de 11/05/2015
isenção da taxa de inscrição
Encaminhamento de documentação para 18/05/2015
solicitação de atendimento especial
Resultado da solicitação de atendimento
29/05/2015
Interposição de recurso para o candidato
01/06/2015
Resultado dos recursos
03/06/2015
Homologação das inscrições
15/06/2015
Prova escrita
28/06/2015
Divulgação do resultado da prova escrita
03/07/2015
Recurso da prova escrita
1º dia útil após a divulgação do resultado
da prova escrita
Divulgação do resultado do recurso da Dos dias úteis após o término do período
prova escrita
de interposição dos recursos
Homologação dos classificados para prova 10/07/2015
de desempenho didático
Sorteio dos temas para prova de 18/07/2015
desempenho didático

Prova de desempenho didático e entrega
da documentação para prova de títulos
Resultado da prova de desempenho
didático e avaliação dos títulos
Recurso da prova de desempenho didático
e prova de títulos

19/07/2015
22/07/2015

1º dia útil após a divulgação do resultado
da prova de desempenho didático e
avaliação de títulos
Resultado dos recursos da prova de Dois dias úteis após o término do período
desempenho didático e prova de títulos
de interposição dos recursos
Homologação do resultado final e A partir de 29/07/2015
publicação no DOU
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