
EDITAL Nº 02, DE 03 DE SETEMBRO DE 2015
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS

RETIFICAÇÃO Nº 05

No item 9.1:

ONDE SE LÊ:

9.1  No  dia  22  de  setembro  de  2015,  no  endereço  eletrônico
http://www.ifes.edu.br/concurso-publico, estará disponível a homologação das inscrições e
o candidato  poderá consultar  o status de sua inscrição,  por meio do seguinte  caminho:
clicar no atalho “Edital Nº 02-2015 – Docentes Graduados e Especialistas” e, finalmente,
clicar em “Homologação da Inscrição”.

LEIA-SE:

9.1  No  dia  24  de  setembro  de  2015,  no  endereço  eletrônico
http://www.ifes.edu.br/concurso-publico, estará disponível a homologação das inscrições e
o candidato  poderá consultar  o status de sua inscrição,  por meio do seguinte  caminho:
clicar no atalho “Edital Nº 02-2015 – Docentes Graduados e Especialistas” e, finalmente,
clicar em “Homologação da Inscrição”.

No item 9.3

ONDE SE LÊ:

9.3 Os locais de realização das provas, bem como outras informações importantes, serão
divulgadas, no mesmo endereço eletrônico, no dia 22 de setembro de 2015.

LEIA-SE:

9.3 Os locais de realização das provas, bem como outras informações importantes, serão
divulgadas, no mesmo endereço eletrônico, no dia 29 de setembro de 2015.

No item 11.1

ONDE SE LÊ:

11.1  A  Prova  Objetiva,  de  natureza  classificatória  e  eliminatória,  constará  de  50
(cinquenta) questões de múltipla escolha com 05 (cinco) opções de resposta, sendo que
apenas uma estará  correta.  Terá duração de quatro horas e será realizada no dia 04 de
outubro de 2015, em campus do Instituto Federal localizado na Grande Vitória, podendo
haver realocação, conforme disponibilidade, a ser divulgada em 22 de setembro de 2015,
junto com a homologação das inscrições.

LEIA-SE:

11.1  A  Prova  Objetiva,  de  natureza  classificatória  e  eliminatória,  constará  de  50
(cinquenta) questões de múltipla escolha com 05 (cinco) opções de resposta, sendo que
apenas uma estará  correta.  Terá duração de quatro horas e será realizada no dia 04 de
outubro de 2015, em campus do Instituto Federal localizado na Grande Vitória, podendo
haver realocação, conforme disponibilidade, a ser divulgada em 29 de setembro de 2015,
junto com a homologação das inscrições.

http://www.ifes.edu.br/concurso-publico
http://www.ifes.edu.br/concurso-publico


No item 11.1.3:

ONDE SE LÊ:

11.1.3  As  informações  sobre  a  realização  da  Prova  de  Conhecimentos  Específicos
(Objetiva), das quais constarão a data, o horário e o local das provas, serão divulgadas no
endereço eletrônico http://ifes.edu.br/concurso-publico, no dia 22 de setembro de 2015, por
meio  do  seguinte  caminho:  clicar  no  atalho  “Edital  02-2015  –  Docentes  Graduados  e
Especialistas”  e,  finalmente,  clicar  em  “Informações  sobre  a  realização  da  Prova  de
Conhecimentos Específicos”.

LEIA-SE:

11.1.3  As  informações  sobre  a  realização  da  Prova  de  Conhecimentos  Específicos
(Objetiva), das quais constarão a data, o horário e o local das provas, serão divulgadas no
endereço eletrônico http://ifes.edu.br/concurso-publico, no dia 29 de setembro de 2015, por
meio  do  seguinte  caminho:  clicar  no  atalho  “Edital  02-2015  –  Docentes  Graduados  e
Especialistas”  e,  finalmente,  clicar  em  “Informações  sobre  a  realização  da  Prova  de
Conhecimentos Específicos”.

No item 12.1.3:

ONDE SE LÊ:

12.1.3 O programa de conteúdos da Fase de Desempenho Didático está descrito no Anexo
III,  de  acordo  com  a  área/subárea  em  que  é  oferecida  a  vaga,  disponível  apenas  na
publicação da versão completa no site http://www.ifes.edu.br/concurso-publico, no dia 02
de outubro de 2015, por meio do seguinte caminho: clicar no atalho “Edital  02-2015 -
Docentes Graduados e Especialistas”

LEIA-SE:

11.1.4 O programa de conteúdos da Fase de Conhecimentos Específicos está descrito no
Anexo III, de acordo com a área/subárea em que é oferecida a vaga, disponível apenas na
publicação da versão completa no site http://www.ifes.edu.br/concurso-publico, no dia 02
de setembro de 2015, por meio do seguinte caminho: clicar no atalho “Edital 02-2015 -
Docentes Graduados e Especialistas”

ONDE SE LÊ:

12.1.4 A Prova de Desempenho Didático é de natureza classificatória e eliminatória.

LEIA-SE:

12.1.3 A Prova de Desempenho Didático é de natureza classificatória e eliminatória.


