EDITAL Nº 02, DE 30 DE AGOSTO DE 2016
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS
RETIFICAÇÃO Nº 01

ITEM 1.3
ONDE SE LÊ: “Os resultados, bem com as informações atinentes ao concurso, serão divulgados
no endereço eletrônico concursos.ifes.edu.br. http://ifes.edu.br/concurso-publico”
LEIA-SE: “Os resultados, bem como as informações atinentes ao concurso, serão divulgados no
endereço eletrônico concursos.ifes.edu.br”

ITEM 11.1.1
ONDE SE LÊ: “para fins do previsto no item 11.1, a quantidade de candidatos será: de 8 (oito),
para o caso de 1 (uma) vaga; de 12 (doze), para o caso de 2 (duas) vagas; de 17 (dezessete), para
o caso de 3 (três) vagas; de 21 (vinte e um), para o caso de 4 (quatro) vagas e de 25 (vinte e
cinco), para o caso de 5 (cinco) vagas.”
LEIA-SE: “para fins do previsto no item 11.1, a quantidade de candidatos será conforme
dimensionamento a seguir:
Número de vagas

Quantidade de candidatos classificados para a
prova de Desempenho Didático

1

8

2

12

3

16

4

20

5

24

6

28

7

32

8

36

9

40

10

44

11

48

ITEM 14.2
ONDE SE LÊ: “Será considerado aprovado o candidato que apresentar desempenho igual ou

superior a 60 (sessenta) pontos, sendo respeitado o limite máximo aprovados estabelecido no
Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009.”
LEIA-SE: “Será considerado aprovado o candidato que for classificado dentro dos limites
máximos estabelecidos no Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009.”

ITEM 14.2.1
ONDE SE LÊ: “Os candidatos não classificados no número máximo de aprovados, ainda que
tenham atingido nota mínima, estarão automaticamente eliminados do certame.”
LEIA-SE: “14.2.1 Os candidatos não classificados no número máximo de aprovados estarão
automaticamente eliminados do certame.”

ITEM 14.3.7.1
ONDE SE LÊ: “(...) data da entrega em vigor da Lei nº 11.689/2008.”
LEIA-SE: “(...) data da entrada em vigor da Lei nº 11.689/2008.”

ANEXO I
EXCLUA-SE:
Publicação do Edital em jornal de grande
circulação

04/09/2016

Jornal de grande
circulação

06/01/2016

concursos.ifes.edu.br

06/01/2016

concursos.ifes.edu.br

06/01/2017

concursos.ifes.edu.br

06/01/2017

concursos.ifes.edu.br

ONDE SE LÊ:
Resultado do recurso da prova de
Conhecimentos Específicos
Divulgação de gabarito/espelho de prova
após recurso

LEIA-SE:
Resultado do recurso da prova de
Conhecimentos Específicos
Divulgação de gabarito/espelho de prova
após recurso

