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RETIFICAÇÃO
Processo: 23486.002808/2020-73
Interessado: Campus Caucaia do IFCE
RETIFICAÇÃO Nº 01 AO EDITAL Nº 4/2020 GAB-CAU/DG-CAU/CAUCAIA-IFCE
A DIRETORA-GERAL SUBSTITUTA DO CAMPUS DE CAUCAIA DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ (IFCE), no uso de suas atribuições
conferidas pela Portaria nº nº 843/GABR/REITORIA, de 06/08/2020, torna pública a Retificação nº 01 ao
Edital nº 4/2020 GAB-CAU/DG-CAU/CAUCAIA-IFCE, referente ao Processo Seletivo Simplificado para
Contratação de Professores Substitutos, nos seguintes termos:
6. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
6.2. Da Prova de Desempenho Didático
Incluir o Item 6.2.19
"6.2.19 Para a realização da Prova de Desempenho Didático será obrigatório por parte dos candidatos e da
comissão de avaliação dos protocolos estabelecidos no ANEXO VIII."
6.3 Da Prova de Títulos
ONDE SE LÊ:
"6.3.13 Para ser atribuída a pontuação relativa ao exercício técnico-profissional ou especificamente de
magistério, o candidato deverá entregar cópia autenticada em cartório do Diploma de graduação e
documento que se enquadre em uma das alíneas abaixo:"
LEIA-SE:
"6.3.13 Para ser atribuída a pontuação relativa ao exercício técnico-profissional ou especificamente de
magistério, o candidato deverá entregar cópia autenticada em cartório ou por um servidor indicado pela
Comissão Coordenadora do Diploma de graduação e documento que se enquadre em uma das alíneas
abaixo:"

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
ONDE SE LÊ:
"13.4. Em caso de alteração dos dados pessoais (nome, endereço, telefone para contato) constantes na
inscrição, o candidato deverá entrar em contato com a Coordenadoria de Gestão de Pessoas do campus de
Caucaia, no telefone: (85) 3387-7045 ou através do e-mail:cgp.caucaia@ifce.edu.br."
LEIA-SE:
13.4. Em caso de alteração dos dados pessoais (nome, endereço, telefone para contato) constantes na
inscrição, o candidato deverá entrar em contato com a Coordenadoria de Gestão de Pessoas do campus de
Caucaia, no telefone: (85) 3387-1451 ou através do e-mail:cgp.caucaia@ifce.edu.br.
Ficam mantidas as demais disposições do Edital.

Caucaia, 21 de dezembro de 2020.
JOELIA MARQUES DE CARVALHO
Diretora-geral Substituta do campus Caucaia

Documento assinado eletronicamente por Joelia Marques de Carvalho, Diretor(a) Geral do Campus
Caucaia em Exercício, em 21/12/2020, às 17:20, 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 2257376 e o
código CRC 5AF24860.
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