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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CAMPUS GURUPI

 
EDITAL N.º 42/2017/GUR/REI/IFTO, DE 25 DE AGOSTO DE 2017

 
RETIFICAÇÃO N.º 1 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO
ENSINO BÁSICO, TÉCNICO, TECNOLÓGICO SUBSTITUTO DO IFTO - CAMPUS

GURUPI. 

 
A DIRETORA-GERAL SUBSTITUTA  DO CAMPUS GURUPI DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS - IFTO  ,
nomeada pela Portaria n.º 849/2017/REI/IFTO, de 11 de setembro de 2017, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, torna público a Retificação nº 1 - Cronograma - do Processo
Seletivo Simplificado para Contratação de Professor Substituto, por tempo determinado, para
atender às demandas do Campus Gurupi do Instituto Federal do Tocantins, conforme segue:

1. ONDE SE LÊ
ANEXO I - CRONOGRAMA

 
EDITAL N.º 42/2017/GUR/REI/IFTO, DE 25 DE AGOSTO DE 2017

 
 

Atividade Período 

Período de inscrições 28/08 a 11/09/2017

Divulgação das inscrições homologadas 12/09/2017

Período de pedido de revisão quanto a não confirmação da
inscrição 13/09/2017

Divulgação da decisão dos pedidos de revisão quanto a não
confirmação da inscrição 14/09/2017

Sorteio do tema da prova de desempenho didático e da ordem de
apresentação 15/09/2017

Divulgação do tema sorteado para a prova de desempenho didático 15/09/2017
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e da ordem de apresentação dos candidatos 15/09/2017

Divulgação do local e do horário da prova de desempenho didático 15/09/2017

Data da prova de desempenho didático e da prova de títulos 16/09/2017

Divulgação dos resultados das provas didáticas e de títulos e do
resultado preliminar do processo seletivo simplificado 18/09/2017

Período de pedido de recurso do resultado preliminar do processo
seletivo simplificado 19/09/2017

Divulgação da decisão dos pedidos de revisão do resultado
preliminar do processo seletivo simplificado 20/09/2017

Divulgação e homologação do resultado final do processo seletivo
simplificado 21/09/2017

 

 

2. LEIA-SE
ANEXO I - CRONOGRAMA

 
EDITAL N.º 42/2017/GUR/REI/IFTO, DE 25 DE AGOSTO DE 2017

 
 

Atividade Período 

Período de inscrições 28/08 a 13/09/2017

Divulgação das inscrições homologadas 14/09/2017

Período de pedido de revisão quanto a não confirmação da
inscrição 14/09/2017

Divulgação da decisão dos pedidos de revisão quanto a não
confirmação da inscrição 15/09/2017

Sorteio do tema da prova de desempenho didático e da ordem de
apresentação 15/09/2017
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Divulgação do tema sorteado para a prova de desempenho didático
e da ordem de apresentação dos candidatos 15/09/2017

Divulgação do local e do horário da prova de desempenho didático 15/09/2017

Data da prova de desempenho didático e da prova de títulos 16/09/2017

Divulgação dos resultados das provas didáticas e de títulos e do
resultado preliminar do processo seletivo simplificado 18/09/2017

Período de pedido de recurso do resultado preliminar do processo
seletivo simplificado 19/09/2017

Divulgação da decisão dos pedidos de revisão do resultado
preliminar do processo seletivo simplificado 20/09/2017

Divulgação e homologação do resultado final do processo seletivo
simplificado 21/09/2017

 

 
Michelle Cardoso da Silva

Diretora-geral Substituta

 

Documento assinado eletronicamente por Michelle Cardoso da Silva, Diretora-
geral Substituta, em 12/09/2017, às 10:56, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0162016 e o código CRC EEB87DFB.

 
 

Alameda Madri, 545
esquina com a rua Saragoça - Jardim Sevilha
CEP 77.410-470      Gurupi - TO
(63) 3311-5410
www.ifto.edu.br - gurupi@ifto.edu.br

Referência: Processo nº 23338.022923/2017-62 SEI nº 0162016

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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