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TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO EDITAL Nº 07/2019

A Diretora-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Ceará, campus Aracati, no uso de suas atribuições conferidas pela PORTARIA Nº 315/GABR/REITORIA, de 25
de Abril de 2018, torna público, pelo presente termo aditivo ao Edital, as seguintes alterações de datas no
Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Professores Substitutos, decorrentes de problemas de ordem
técnica com o Sistema eSolis. Mantêm-se inalteradas as demais disposições do Edital n° 07/2019 - campus
Aracati.

Onde se lê:
ANEXO IV
CRONOGRAMA

ATIVIDADE

PERÍODO

Período de impugnação do edital

26/08/2019

Resultado dos pedidos de impugnação

27/08/2019

Período de inscrições

28/08 a 11/09/2019

Solicitação de atendimento diferenciado

28/08 a 11/09/2019

Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição

28/08 a 30/08/2019

Divulgação do resultado dos pedidos de isenção

02/09/2019

Período de recurso contra o indeferimento do pedido de isenção

03/09/2019

Resultado dos recursos do pedido de isenção

04//09/2019

Último dia para pagamento de taxa de inscrição

12/09/2019

Divulgação do resultado das solicitações de atendimento diferenciado

12/09/2019

Divulgação das inscrições confirmadas

13/09/2019

Período de recurso contra os pedidos de atendimento diferenciado

16/09/2019

Período de recurso contra o indeferimento de inscrições

16 e 17/09/2019

Resultado dos recursos contra os pedidos de atendimento diferenciado

18/09/2019

Resultado dos recursos contra o indeferimento de inscrições

18/09/2019

Regularização das inscrições

19 e 20/09/2019

Período para impugnação das bancas examinadoras

24/09/2019

Divulgação da análise dos pedidos de impugnação das bancas examinadoras

25/09/2019

Divulgação do calendário da Prova de Desempenho Didático

27/09/2019

Período previsto para realização da Prova de Desempenho Didático

02/10 a 11/10/2019
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Divulgação do resultado da Prova de Desempenho Didático e de Títulos

14/10/2019

Período de recurso do resultado da Prova de Desempenho Didático e de Títulos

15/10/2019

Resultado dos recursos contra a prova de Desempenho Didático e de Títulos

16/10/2019

Divulgação do Resultado Final

17/10/2019

Homologação do Resultado Final

18/10/2019

Leia-se:
ANEXO IV
CRONOGRAMA
ATIVIDADE

PERÍODO

Período de impugnação do edital

26/08/2019

Resultado dos pedidos de impugnação

27/08/2019

Período de inscrições

28/08 a 11/09/2019

Solicitação de atendimento diferenciado

28/08 a 11/09/2019

Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição

28/08 a 02/09/2019

Divulgação do resultado dos pedidos de isenção

03/09/2019

Período de recurso contra o indeferimento do pedido de isenção

04/09/2019

Resultado dos recursos do pedido de isenção

05/09/2019

Último dia para pagamento de taxa de inscrição

12/09/2019

Divulgação do resultado das solicitações de atendimento diferenciado

12/09/2019

Divulgação das inscrições confirmadas

13/09/2019

Período de recurso contra os pedidos de atendimento diferenciado

16/09/2019

Período de recurso contra o indeferimento de inscrições

16 e 17/09/2019

Resultado dos recursos contra os pedidos de atendimento diferenciado

18/09/2019

Resultado dos recursos contra o indeferimento de inscrições

18/09/2019

Regularização das inscrições

19 e 20/09/2019

Período para impugnação das bancas examinadoras

24/09/2019

Divulgação da análise dos pedidos de impugnação das bancas examinadoras

25/09/2019

Divulgação do calendário da Prova de Desempenho Didático

27/09/2019

Período previsto para realização da Prova de Desempenho Didático

02/10 a 11/10/2019

Divulgação do resultado da Prova de Desempenho Didático e de Títulos

14/10/2019

Período de recurso do resultado da Prova de Desempenho Didático e de Títulos

15/10/2019

Resultado dos recursos contra a prova de Desempenho Didático e de Títulos

16/10/2019

Divulgação do Resultado Final

17/10/2019

Homologação do Resultado Final

18/10/2019

Onde se lê:
"[...]
4.3.
Para solicitar a isenção da taxa inscrição, o candidato deverá acessar o endereço
eletrônico http://esolis.ifce.edu.br no período de 08h00 do dia 28 de Agosto de 2019 até as 23h59 do dia 30 de
Agosto de 2019, preencher o requerimento eletrônico conforme subitem 4.2 e, em seguida, transmiti-lo
via internet.
[...]"
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Leia-se:
"[...]
4.3.
Para solicitar a isenção da taxa inscrição, o candidato deverá acessar o endereço
eletrônico http://esolis.ifce.edu.br no período de 08h00 do dia 28 de Agosto de 2019 até as 23h59 do dia 02 de
Setembro de 2019, preencher o requerimento eletrônico conforme subitem 4.2 e, em seguida, transmiti-lo
via internet.
[...]"

30 de Agosto de 2019

Márcia de Negreiros Viana
Diretora-Geral do IFCE campus Aracati
Documento assinado eletronicamente por Marcia de Negreiros Viana, Diretora Geral do IFCE Campus
Aracati, em 30/08/2019, às 17:01, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0949298 e o código
CRC 52C78713.
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