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COMUNICADO - DG-UMI
EDITAL Nº 01/2021 DG-UMI/UMIRIM-IFCE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS

Em providência do Decreto Estadual nº 33.936, do dia 17 de fevereiro de 2021, a Comissão
Coordenadora do PSS, receosa de que um novo documento (ou a renovação do atual) caia nas datas das
provas de desempenho didático do edital citado, marcadas entre 08 e 12 de março de 2021, resolveu
retificar o Edital nº 01/2021/DG-UMI/UMIRIM-IFCE. A retificação prevê o funcionamento das Bancas
de Avaliação de Desempenho Didático e Avaliação de Títulos no formato remoto, preservando as datas do
edital, assegurando mais ainda a saúde dos envolvidos e se preparando para um possível novo decreto
garantindo o isolamento social. É de extrema importância para a manutenção das atividades de ensino que
o processo seletivo se realize como tal.
Os candidatos serão avisados via e-mail na sexta-feira (26/02/2021) e será solicitada
confirmação da leitura. Se até o segundo dia útil do envio do e-mail (02/03/2021), o candidato não
responder confirmando ciência, um membro da Comissão Coordenadora fará contato via telefone, por
meio de ligação e/ou mensagem de WhatsApp, limitando-se a três contatos, um por dia, entre os dias 03 e
05/03/2021.
Umirim-CE, 25 de fevereiro de 2021

FÁTIMA MARIA MARTINS OLIVEIRA
Diretora Geral Substituta
IFCE Campus Umirim
Documento assinado eletronicamente por Fatima Maria Martins Oliveira, Diretor(a) Geral
Substituto(a) do Campus Umirim, em 25/02/2021, às 08:15, 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 2422332 e o
código CRC 31936D63.
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