SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ
COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DOCENTE
EDITAL Nº 1/2019
RETIFICAÇÃO Nº 05 – EDITAL Nº 1/2019
A COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO CARGO DE PROFESSOR DO
ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO DO INSTITUTO FEDERAL DO AMAPÁ, designada pela
Portaria nº 1.039/2019/GR/IFAP, no uso de suas atribuições, vem retificar o Anexo I do Edital nº
01/2019/IFAP, publicado no DOU n° 183 de 20 de setembro de 2019, seção 03, páginas 51 a 56, nos
termos a seguir, permanecendo inalterados os demais itens:
ANEXO I
CRONOGRAMA
Atividade
Publicação do edital

Período
20/09/2019

Interposição de recursos ao edital

23 a 27/09/2019

Resultado dos recursos ao edital

08/10/2019

Inscrição via internet

21/10/2019 a
14/11/2019

Pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição e envio da respectiva
comprovação

21/10/2019 a
25/10/2019

Envio do laudo médico do candidato com deficiência que desejar concorrer às
vagas reservadas para os candidatos com deficiência e/ou que necessitam de
atendimento especial

21/10/2019 a
25/10/2019

Divulgação do resultado preliminar do pedido de isenção do pagamento da
taxa de inscrição, dos candidatos que concorrem às vagas reservadas para os
candidatos com deficiência e/ou que necessitam de atendimento especial

29/10/2019

Interposição de recursos contra o resultado preliminar do pedido de isenção
do pagamento da taxa de inscrição e resultado preliminar dos candidatos que
30 e 31/10/2019
concorrem às vagas reservadas para os candidatos com deficiência e/ou que
necessitam de atendimento especial
Divulgação do resultado final do pedido de isenção do pagamento da taxa de
inscrição e dos candidatos que concorrem às vagas reservadas para os
candidatos com deficiência e/ou que necessitam de atendimento especial

04/11/2019

Prazo final para pagamento da taxa de inscrição

19/11/2019

Divulgação da relação preliminar dos candidatos inscritos

27/11/2019

Interposição de recursos contra a relação preliminar dos candidatos inscritos
Divulgação dos temas para as provas discursiva e de desempenho didático

28 e 29/11/2019
29/11/2019

Resultado de recursos e homologação final dos candidatos inscritos

03/12/2019

Consulta/impressão do cartão de confirmação e local de prova via internet

A partir de
07/01/2020

Divulgação do edital de convocação para as provas objetivas e discursivas

15/01/2020

Realização das provas objetivas e discursivas (tarde)

26/01/2020

Divulgação dos gabaritos preliminares da prova objetiva

27/01/2020

Interposição de recursos contra os gabaritos preliminares da prova objetiva

28 e 29/01/2020

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra o gabarito
preliminar da prova objetiva

31/01/2020

Divulgação do gabarito definitivo da prova objetiva

03/02/2020

Divulgação do resultado preliminar da prova objetiva

10/02/2020

Vista do cartão de respostas e interposição de recurso contra o resultado das
11 e 12/02/2020
provas objetivas
Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra o resultado
preliminar das provas objetivas

14/02/2020

Divulgação do resultado final da prova objetiva e lista dos candidatos que
terão a prova discursiva corrigida

17/02/2019

Divulgação do resultado preliminar da prova discursiva

26/02/2020

Vista da folha de texto definitivo da prova discursiva e interposição de recurso
27 e 28/02/2020
contra o resultado preliminar da prova discursiva
Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra o resultado
preliminar da prova discursiva

06/03/2020

Divulgação do resultado final da prova discursiva

10/03/2020

Convocação de candidatos para o sorteio do tema para realização da prova
de desempenho didático e entrega de títulos

10/03/2020

Sorteio do tema para realização da prova de desempenho didático e entrega
dos títulos

14/03/2020

Realização da prova de desempenho didático

15/03/2020

Divulgação do resultado preliminar das provas de desempenho didático e
títulos

20/03/2020

Vista das fichas de avaliação das provas de desempenho didático e títulos e
23 e 24/03/2020
Interposição de recursos contra as provas de desempenho didático e títulos
Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra as provas de
desempenho didático e títulos

27/03/2020

Convocação dos candidatos para o procedimento de heteroidentificação

27/03/2020

Procedimento de heteroidentificação

28/03/2020

Resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação

30/03/2020

Interposição de recurso contra o resultado preliminar do procedimento de
heteroidentificação

31/03/2020

Resultado final preliminar do concurso

01/04/2020

Interposição de recurso ao resultado final preliminar do concurso

02 e 03/04/2020

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra o resultado final
preliminar do concurso

06/04/2020

a partir
07/04/2020
*(o cronograma poderá sofrer alterações as quais serão divulgadas na página do concurso).
Homologação do resultado final e publicação no DOU

Macapá-AP, 10 de março de 2020.
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