
 

 

 

EDITAL Nº 02, DE 27 DE ABRIL DE 2017 

COMPLEMENTAR AO EDITAL Nº 03, DE 31 DE AGOSTO DE 2016 

  

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais torna pública a decisão de ANULAR TODAS AS 

PROVAS DO ÍNDICE DE INSCRIÇÃO 321 - QUÍMICA II, e a publicação de novo cronograma para os 

candidatos da referida área de conhecimento. 

 

1.    INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

1.1. A anulação das provas se dá em função da constatação da impossibilidade da garantia de isonomia do 

certame, devido à anulação (por meio de recurso) de uma das questões da prova de conhecimentos 

específico. 

1.2. Todos os candidatos que tiveram sua inscrição deferida no índice 321 do edital 03/2016 estarão aptos 

a realizarem as etapas previstas neste Edital complementar. 

1.3. Aos candidatos que, em face da anulação das Provas, optem em desistir do certame, serão 

disponibilizados meios para o ressarcimento da taxa de inscrição, sendo necessário o contato com a 

comissão organizadora pelo e-mail concurso2016.docentemd@ifes.edu.br, no período previsto no 

cronograma deste edital complementar. 

1.4. Permanecem inalteradas as demais condições e regras constantes no edital 03 de 31 de agosto de 

2016, não alteradas por este edital complementar, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das 

mesmas. 

 

2.    DAS ÁREAS ATINGIDAS 

2.1 O índice de inscrição, as áreas de conhecimento, o número de vagas e a titulação exigida da área 

atingida pela anulação, relativos a este Edital Complementar, são descritos a seguir: 

ÍNDICE DE 

INSCRIÇÃO 
HABILITAÇÃO 

Nº DE 

VAGAS 

ÁREA(S) DO 

CONCURSO 
TITULAÇÃO EXIGIDA 

321 

(*) 
Química II 01 

Química 

Analítica 

(Código Capes 

10604006) 

Bacharelado em Química com Ênfase 

Tecnológica ou Bacharelado em Química 

Industrial ou Graduação em Química, em 

todos os casos com Mestrado ou Doutorado, 

ambos em Química Analítica. 

 (*) Vaga destinada, prioritariamente, a pessoas com deficiência. 

 

3. DO CRONOGRAMA 

3.1. O cronograma a ser seguido para todas as fases e provas referente a este edital está constante no 

Anexo I. 

 

Denio Rebello Arantes 

Reitor 

mailto:concurso2016.docentemd@ifes.edu.br


 

EDITAL Nº 02/2017 

COMPLEMENTAR AO EDITAL Nº 03/2016 

 

ANEXO I 

CRONOGRAMA 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS 

ETAPA / ATIVIDADE 
DATA DE 

REALIZAÇÃO 
LOCAL 

Publicação do Edital complementar no site da 
Instituição 

27/04/2017 concursos.ifes.edu.br 

Solicitação de devolução da taxa de inscrição  
27/04/2017 a 
02/05/2017 

E-mail 

Divulgação de informações e locais para a realização 
da prova de Conhecimentos Específicos 

04/05/2017 concursos.ifes.edu.br 

Prova de Conhecimentos Específicos 21/05/2017 
Campi do Ifes na 
Grande Vitória 

Divulgação de gabarito/espelho das provas 22/05/2017 concursos.ifes.edu.br 

Resultado da prova de Conhecimentos Específicos 12/06/2017 concursos.ifes.edu.br 

Recurso da prova de Conhecimentos Específicos 13/06/2017 concursos.ifes.edu.br 

Resultado do recurso da prova de Conhecimentos 
Específicos 

23/06/2017 concursos.ifes.edu.br 

Divulgação de gabarito/espelho de prova após 
recurso 

23/06/2017 concursos.ifes.edu.br 

Resultado Final da Prova de Conhecimentos 
Específicos 

23/06/2017 concursos.ifes.edu.br 

Divulgação de informações e locais para a realização 
do sorteio de ponto e da prova de Desempenho 
Didático 

03/07/2017 concursos.ifes.edu.br 

Divulgação de informações sobre a Avaliação de 
Títulos e Experiência Profissional 

03/07/2017 concursos.ifes.edu.br 

Convocação para verificação da veracidade da 
autodeclaração de candidatos pretos ou pardos 

03/07/2017 concursos.ifes.edu.br 

Inserção de títulos e documentos pelo candidato no 
sistema de inscrição e acompanhamento para fins de 
Avaliação de Títulos e Experiência Profissional 

04/07/2017 a 
09/07/2017 

concursos.ifes.edu.br 

Sorteio e divulgação dos pontos 
14/07/2017 a 
16/07/2017 

Reitoria ou campus do 
Ifes na Grande Vitória 

Prova de Desempenho Didático 
15/07/2017 a 
17/07/2017 

Campi do Ifes na 
Grande Vitória 

Apresentação dos títulos e documentos para fins de 
conferência e autenticação 

15/07/2017 a 
17/07/2017 

Campi do Ifes na 
Grande Vitória 

Período de verificação da veracidade da 
autodeclaração de candidatos pretos ou pardos 

15/07/2017 a 
17/07/2017 

Campi do Ifes na 
Grande Vitória 

Resultado da prova de Desempenho Didático 19/07/2017 concursos.ifes.edu.br 

Resultado da verificação da veracidade da 
autodeclaração de candidatos pretos ou pardos 

19/07/2017 concursos.ifes.edu.br 



 

Recurso da verificação da veracidade da 
autodeclaração de pretos ou pardos 

20/07/2017 concursos.ifes.edu.br 

Recurso da prova de Desempenho Didático 20/07/2017 concursos.ifes.edu.br 

Resultado do Recurso da verificação da veracidade 
da autodeclaração de candidatos pretos ou pardos 

31/07/2017 concursos.ifes.edu.br 

Homologação da autodeclaração de candidatos 
pretos ou pardos 

31/07/2017 concursos.ifes.edu.br 

Resultado do recurso da prova de Desempenho 
Didático 

31/07/2107 concursos.ifes.edu.br 

Resultado Final da Prova de Desempenho Didático 31/07/2017 concursos.ifes.edu.br 

Resultado da Avaliação de Títulos e Experiência 
Profissional 

10/08/2017 concursos.ifes.edu.br 

Recurso da Avaliação de Títulos e Experiência 
Profissional 

11/08/2017 concursos.ifes.edu.br 

Resultado do recurso da Avaliação de Títulos e 
Experiência Profissional 

16/08/2017 concursos.ifes.edu.br 

Resultado Final da Avaliação de Títulos e 
Experiência Profissional 

16/08/2017 concursos.ifes.edu.br 

Resultado Final do Concurso 17/08/2017 concursos.ifes.edu.br 

Recurso contra o resultado final do concurso 18/08/2017 concursos.ifes.edu.br 

Resultado do recurso contra o resultado final do 
concurso 

22/08/2017 concursos.ifes.edu.br 

Homologação do Resultado Final 24/08/2017 concursos.ifes.edu.br 

 
 


