
 

EDITAL Nº 026 DE 24 DE ABRIL DE 2019
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO

Retificação nº 01, de 06 de maio de 2019.

A Reitora  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Sertão  Pernambucano,  torna  pública  a
retificação do Edital nº 26/2019, publicado a partir da página 58, Seção 03, no Diário Oficial da União em 25 de
abril de 2019.

1. No item 1.1

Onde se lê:

Acessar  o  Edital  e  preencher  a  “Ficha  de  Inscrição”  no  endereço  eletrônico  (http://concurso.ifsertao-
pe.edu.br/copese), impreterivelmente, entre os dias 29/04/2019 a 05/05/2019.

Leia-se:

Acessar  o  Edital  e  preencher  a  “Ficha  de  Inscrição”  no  endereço  eletrônico  (http://concurso.ifsertao-
pe.edu.br/copese), impreterivelmente, entre os dias 29/04/2019 a 07/05/2019.

2. No item 1.1 b)

Onde se lê:

O recolhimento da taxa de inscrição deverá ser feito através de GRU – Guia de Recolhimento da União, gerada
através do sistema de inscrição e pago em qualquer agência do Banco do Brasil, no valor de R$ 60,00 (sessenta
reais); até o dia 06/05/2019. 

Leia-se:

O recolhimento da taxa de inscrição deverá ser feito através de GRU – Guia de Recolhimento da União, gerada
através do sistema de inscrição e pago em qualquer agência do Banco do Brasil, no valor de R$ 60,00 (sessenta
reais); até o dia 08/05/2019.

3. No item 2.7

Onde se lê:

A  partir  do  dia  10/05/2019  o  candidato  deverá  conferir  no  endereço  eletrônico  (http://www.ifsertao-
pe.edu.br/index.php/concursos/editais) se fora deferido seu requerimento de isenção da taxa de inscrição. Caso sua
solicitação seja indeferida, o candidato deverá realizar sua inscrição no site até o dia 05/05/2019, com pagamento
da taxa de inscrição até o dia 06/05/2019.
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Leia-se:

A  partir  do  dia  06/05/2019 o  candidato  deverá  conferir  no  endereço  eletrônico  (http://www.ifsertao-
pe.edu.br/index.php/concursos/editais) se fora deferido seu requerimento de isenção da taxa de inscrição. Caso sua
solicitação seja indeferida, o candidato deverá realizar sua inscrição no site até o dia 07/05/2019, com pagamento
da taxa de inscrição até o dia 08/05/2019.

4. No ANEXO I - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Onde se lê:

DATA OCORRÊNCIA

24/04/2019 Publicação do edital no site institucional

25/04/2019 Publicação do edital no Diário Oficial da União

29/04/2019 a 05/05/2019 Período de inscrição no site

29/04/2019 a 02/05/2019 Período para solicitação da taxa de isenção

03/05/2019 Resultado do pedido de isenção

10/05/2019 Homologação da taxa de inscrição e indicação do local, dia e horário para
sorteio de ponto para a prova de desempenho didático

20 e 21/05/2019 Sorteio de ponto e entrega da documentação complementar (item1.2)

21 e 22/05/2019 Prova de desempenho didático

23 e 24 /05/2019 Prova de títulos

27/05/2019 Divulgação do resultado parcial no site 

Até 28/05/2019 Interposição de recurso contra o resultado parcial

31/05/2019 Resultado dos recursos da prova de desempenho didático e prova de títulos

31/05/2019 Homologação do resultado final e publicação no Diário Oficial da União

Leia-se:

DATA OCORRÊNCIA

24/04/2019 Publicação do edital no site institucional

25/04/2019 Publicação do edital no Diário Oficial da União

29/04/2019 a 07/05/2019 Período de inscrição no site

29/04/2019 a 02/05/2019 Período para solicitação da taxa de isenção

06/05/2019 Resultado do pedido de isenção

13/05/2019 Homologação da taxa de inscrição e indicação do local, dia e horário para
sorteio de ponto para a prova de desempenho didático

20 e 21/05/2019 Sorteio de ponto e entrega da documentação complementar (item1.2)

21 e 22/05/2019 Prova de desempenho didático

23 e 24 /05/2019 Prova de títulos
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27/05/2019 Divulgação do resultado parcial no site 

Até 28/05/2019 Interposição de recurso contra o resultado parcial

31/05/2019 Resultado dos recursos da prova de desempenho didático e prova de títulos

31/05/2019 Homologação do resultado final e publicação no Diário Oficial da União

Ouricuri, 06 de maio de 2019.

Maria Leopoldina Veras Camelo
Reitora do IF SERTAO-PE
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