ADITIVO Nº 01 AO EDITAL Nº 004, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017.

O DIRETOR GERAL DO CAMPUS OEIRAS, no uso de suas atribuições legais, torna pública a
alteração no Edital Nº 004, de 09 de fevereiro de 2017, destinado à contratação de Professor Substituto na
Área de Arte e Química para o Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, nos termos da Lei nº
8.745/93, de 09/12/93 (DOU de 10/12/93).
ONDE SE LÊ:
2.4

As inscrições serão realizadas exclusivamente, via Internet, no endereço eletrônico
www.ifpi.edu.br/concursos no período de 13 a 17 de fevereiro de 2017, mediante o preenchimento
do Formulário de Inscrição e do pagamento da taxa de inscrição.

2.5

O pagamento da taxa de inscrição será feito, exclusivamente, por meio de Boleto Bancário (GRU
Cobrança), disponível no endereço eletrônico www.ifpi.edu.br/concursos, a ser recolhida,
preferencialmente, em qualquer agência do Banco do Brasil, podendo ainda ser paga em qualquer
correspondente bancário. O valor da inscrição para o cargo será de R$ 50,00 (cinquenta reais). O
pagamento do boleto poderá ser realizado até o dia 17 de fevereiro de 2017 obedecendo ao horário
do sistema bancário.

3.1

Após realizar sua inscrição conforme as disposições do item anterior, o candidato deverá
comparecer ao IFPI Campus Oeiras, localizado na Rua Projetada S/N – Uberaba II Oeiras-PI – CEP:
64.500-000 para realizar a entrega dos títulos junto a Comissão Organizadora do Processo Seletivo
Simplificado. A entrega deverá ser realizada na sala do Controle Acadêmico no período de 13 a
17 de fevereiro de 2017(mesmo período de inscrição) nos horários de 08:00 às 12:00 e das
14:00 às 16:00.

3.11 O resultado da Análise/Avaliação de Títulos será divulgado no endereço www.ifpi.edu.br/concursos
e nos murais do IFPI/Campus Oeiras até o dia 24 de fevereiro de 2017.
5.5 O resultado final do Processo Seletivo Simplificado, com a relação dos candidatos aprovados, por ordem
de classificação, será homologado pelo Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Piauí – IFPI. Será publicado no Diário Oficial da União, e divulgado no endereço eletrônico
www.ifpi.edu.br/concursos, bem como nos murais do IFPI Campus Oeiras, até o dia 10

de março de 2017.

Anexo II:

ETAPAS/ATIVIDADES

DATA DE REALIZAÇÃO (PREVISÃO)

Publicação do Edital no DOU

15 de fevereiro de 2017

Período de Inscrição

14 a 17 de fevereiro de 2017

Prazo para Pagamento da Taxa de Inscrição

17 de fevereiro de 2017

Prazo final para entrega dos títulos

17 de fevereiro de 2017

Divulgação do Resultado da Prova de Títulos

até 24 de fevereiro de 2017

Divulgação do Calendário de Sorteio da Prova Didática

até 24 de fevereiro de 2017

Sorteio do conteúdo da Prova de Desempenho
Didático*
Realização da Prova de Desempenho Didático

Definida no Calendário da Prova de Desempenho
Didático
Definida no Calendário da Prova de Desempenho
Didático

Resultado da Prova de Desempenho Didático e
Resultado Final do Processo Seletivo

até 10 de março de 2017

* A Prova de Desempenho Didático obedecerá rigorosamente ao Cronograma de Sorteio dos Temas.
OBSERVAÇÃO: Este Cronograma poderá sofrer alterações, em razão do número de inscritos. Qualquer
alteração no cronograma será divulgada no endereço eletrônico: www.ifpi.edu.br/concursos

LEIA-SE:

2.4 As inscrições serão realizadas exclusivamente, via Internet, no endereço eletrônico
www.ifpi.edu.br/concursos no período de 06 a 10 de março de 2017, mediante o
preenchimento do Formulário de Inscrição e do pagamento da taxa de inscrição.
2.5 O pagamento da taxa de inscrição será feito, exclusivamente, por meio de Boleto Bancário
(GRU Cobrança), disponível no endereço eletrônico www.ifpi.edu.br/concursos, a ser
recolhida, preferencialmente, em qualquer agência do Banco do Brasil, podendo ainda ser
paga em qualquer correspondente bancário. O valor da inscrição para o cargo será de R$
50,00 (cinquenta reais). O pagamento do boleto poderá ser realizado até o dia 10 de março
de 2017 obedecendo ao horário do sistema bancário.
3.1 Após realizar sua inscrição conforme as disposições do item anterior, o candidato deverá
comparecer ao IFPI Campus Oeiras, localizado na Rua Projetada S/N – Uberaba II Oeiras-

PI – CEP: 64.500-000 para realizar a entrega dos títulos junto a Comissão Organizadora do
Processo Seletivo Simplificado. A entrega deverá ser realizada na sala da Coordenação
Pedagógica no período de 06 a 10 de março de 2017(mesmo período de inscrição) nos
horários de 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00.
3.11 O resultado da Análise/Avaliação de Títulos será divulgado no endereço
www.ifpi.edu.br/concursos e nos murais do IFPI/Campus Oeiras até o dia 22 de março de
2017.
5.5 O resultado final do Processo Seletivo Simplificado, com a relação dos candidatos aprovados,
por ordem de classificação, será homologado pelo Reitor do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI. Será publicado no Diário Oficial da União, e divulgado
no endereço eletrônico www.ifpi.edu.br/concursos, bem como nos murais do IFPI Campus
Oeiras, até o dia 03 de abril de 2017.

ANEXO II:
ETAPAS/ATIVIDADES
Publicação do Edital no DOU
Período de Inscrição

DATA DE REALIZAÇÃO (PREVISÃO)
15 de fevereiro de 2017
06 a 10 de março de 2017

Prazo para Pagamento da Taxa de Inscrição

10 de março de 2017

Prazo final para entrega dos títulos

10 de março de 2017

Divulgação do Resultado da Prova de Títulos

até 23 de março de 2017

Divulgação do Calendário de Sorteio da Prova Didática

até 24 de março de 2017

Sorteio do conteúdo da Prova de Desempenho
Didático*
Realização da Prova de Desempenho Didático
Resultado da Prova de Desempenho Didático e
Resultado Final do Processo Seletivo

Definida no Calendário da Prova de Desempenho
Didático
Definida no Calendário da Prova de Desempenho
Didático
até 03 de abril de 2017

* A Prova de Desempenho Didático obedecerá rigorosamente ao Cronograma de Sorteio dos Temas.
OBSERVAÇÃO: Este Cronograma poderá sofrer alterações, em razão do número de inscritos. Qualquer
alteração no cronograma será divulgada no endereço eletrônico: www.ifpi.edu.br/concursos

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
CAMPUS OEIRAS

Oeiras-PI, 16 de fevereiro de 2017.
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