
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ

COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DOCENTE

RETIFICAÇÃO DO ANEXO I DO EDITAL Nº 02/2015/IFAP
Concurso Público para provimento de vagas do cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico

e Tecnológico do Instituto Federal do Amapá

A REITORA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
AMAPÁ – IFAP, tendo em vista a autorização concedida pelo Decreto de 02 de outubro de 2015, da
Presidência da República, publicado no DOU nº. 190 de 05 de outubro de 2015, seção 2, página 1,
bem como o disposto no Decreto n.º 6.944 de 21 de agosto de 2009, publicado no Diário Oficial da
União de 24 de agosto de 2009, e suas alterações, e considerando ainda o teor do Decreto n.º 7.311
de 22 de setembro de 2010, publicado no DOU de 23 de setembro de 2010, Seção 1, e pela Portaria
n.º 1.134, de 2 de dezembro de 2009, publicada no DOU de 3 de dezembro de 2009, torna público a
RETIFICAÇÃO DO ANEXO I DO EDITAL Nº 02/2015/IFAP do CONCURSO PÚBLICO DE
PROVAS E TÍTULOS destinado a selecionar  candidatos  para provimento de 21 vagas  para os
Cargos de Professor da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, sob o
regime instituído pela Lei nº 8.112/90, passando a vigorar com a seguinte redação:

ONDE SE LÊ: 
ANEXO I

CRONOGRAMA
Publicação do Edital 13/11/2015

Período de inscrição 18/11/2015 a 03/12/2015

Período de solicitação de isenção do pagamento do valor da taxa de
inscrição.

18/11/2015 a 23/11/2015

Período de Solicitação de Atendimento Especial 18/11/2015 a 04/12/2015

Período  de  envio  de  laudo médico  para  Inscrição  de  Pessoa  com
Deficiência

18/11/2015 a 04/12/2015 

Divulgação preliminar  de solicitação de  isenção do pagamento do
valor da taxa de inscrição.

27/11/2015

Interposição de recurso de solicitação de  isenção do pagamento do
valor da taxa de inscrição.

30/11/2015

Publicação do resultado dos recursos de solicitação de  isenção do
pagamento do valor da taxa de inscrição.

A partir do dia 01/12/2015

Homologação da solicitação de  isenção do pagamento do valor da
taxa de inscrição.

A partir do dia 01/12/2015

Data limite para pagamento do valor da inscrição 04/12/2015

Divulgação preliminar da Solicitação de Atendimento Especial 11/12/2015

Interposição de recurso da solicitação de Atendimento Especial 14/12/2015

Divulgação preliminar das inscrições efetuadas A partir do dia 14/12/2015

Interposição de recurso das inscrições efetuadas 15/12/2015

Publicação da análise dos recursos de Atendimento Especial 16/12/2015

Homologação da relação de solicitação de Atendimento Especial 16/12/2015



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ

COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DOCENTE

Publicação da análise dos recursos das inscrições efetuadas 21/12/2015

Homologação das inscrições 21/12/2015

Divulgação dos locais de realização da Prova Escrita A partir do dia 29/12/2015

Realização da Prova Escrita (1ª Fase) 17/01/2016  a  partir  das
8h00min

Divulgação preliminar do resultado da prova escrita A partir do dia 20/01/2016

Interposição de recurso do resultado da prova escrita 22/01/2016

Publicação da análise dos recursos do resultado da prova escrita A partir do dia 25/01/2016

Homologação do resultado da prova escrita A partir do dia 25/01/2016

Convocação dos classificados para Prova de Desempenho Didático e
para Prova de Títulos

A partir do dia 25/01/2016

Entrega da documentação para Prova de Títulos 30/01/2016 às 7h00min

Sorteio da Ordem de Apresentação e Divisão de Grupos para Prova
de Desempenho Didático

30/01/2016  a  partir  das
7h30mim 

Sorteio  do  Tema  para  a  Prova  de  Desempenho  Didático  para
candidatos pertencentes ao Grupo 1

30/01/2016  a  partir  das
7h45mim 

Sorteio  do  Tema  para  a  Prova  de  Desempenho  Didático  para
candidatos pertencentes ao Grupo 2

31/01/2016  a  partir  das
7h45mim 

Aula expositiva da Prova de Desempenho Didático para candidatos
pertencentes ao Grupo 1

31/01/2016  a  partir  das
8h00min

Realização  da  Prova  de  Desempenho  Didático  para  candidatos
pertencentes ao Grupo 2

01/02/2016  a  partir  das
8h00min

Divulgação  preliminar  dos  Resultados  da  prova  de  desempenho
didático 

04/02/2016

Interposição  de  recurso  dos  Resultados  da  prova  de  desempenho
didático 

05/02/2016

Publicação da análise dos recursos da prova de desempenho didático A partir do dia 11/02/2016

Homologação do resultado da prova de desempenho didático A partir do dia 11/02/2016

Divulgação  preliminar  dos  Resultados  da  prova  de  desempenho
didático e avaliação dos títulos

15/02/2016

Interposição  de  recurso  dos  Resultados  da  prova  de  desempenho
didático e avaliação dos títulos

16/02/2016

Publicação da análise dos recursos da prova de desempenho didático
e avaliação dos títulos

A partir do dia 19/02/2016

Homologação  do  resultado  da  prova  de  desempenho  didático  e
avaliação dos títulos

A partir do dia 19/02/2016

Homologação do resultado final e publicação no Diário Oficial da
União

A partir do dia 22/02/2015



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ

COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DOCENTE

LEIA-SE: 
ANEXO I

CRONOGRAMA
Publicação do Edital 13/11/2015

Período de inscrição 18/11/2015 a 03/12/2015

Período de solicitação de isenção do pagamento do valor da taxa de
inscrição.

18/11/2015 a 23/11/2015

Período de Solicitação de Atendimento Especial 18/11/2015 a 04/12/2015

Período  de  envio  de  laudo médico  para  Inscrição  de  Pessoa  com
Deficiência

18/11/2015 a 04/12/2015 

Divulgação preliminar  de solicitação de  isenção do pagamento do
valor da taxa de inscrição.

27/11/2015

Interposição de recurso de solicitação de  isenção do pagamento do
valor da taxa de inscrição.

01/12/2015

Publicação do resultado dos recursos de solicitação de  isenção do
pagamento do valor da taxa de inscrição.

A partir do dia 02/12/2015

Homologação da solicitação de  isenção do pagamento do valor da
taxa de inscrição.

A partir do dia 02/12/2015

Data limite para pagamento do valor da inscrição 04/12/2015

Divulgação preliminar da Solicitação de Atendimento Especial 11/12/2015

Interposição de recurso da solicitação de Atendimento Especial 14/12/2015

Divulgação preliminar das inscrições efetuadas A partir do dia 14/12/2015

Interposição de recurso das inscrições efetuadas 15/12/2015

Publicação da análise dos recursos de Atendimento Especial 16/12/2015

Homologação da relação de solicitação de Atendimento Especial 16/12/2015

Publicação da análise dos recursos das inscrições efetuadas 21/12/2015

Homologação das inscrições 21/12/2015

Divulgação dos locais de realização da Prova Escrita A partir do dia 29/12/2015

Realização da Prova Escrita (1ª Fase) 17/01/2016  a  partir  das
8h00min

Divulgação preliminar do resultado da prova escrita A partir do dia 20/01/2016

Interposição de recurso do resultado da prova escrita 22/01/2016

Publicação da análise dos recursos do resultado da prova escrita A partir do dia 25/01/2016

Homologação do resultado da prova escrita A partir do dia 25/01/2016

Convocação dos classificados para Prova de Desempenho Didático e
para Prova de Títulos

A partir do dia 25/01/2016
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Entrega da documentação para Prova de Títulos 30/01/2016 às 7h00min

Sorteio da Ordem de Apresentação e Divisão de Grupos para Prova
de Desempenho Didático

30/01/2016  a  partir  das
7h30mim 

Sorteio  do  Tema  para  a  Prova  de  Desempenho  Didático  para
candidatos pertencentes ao Grupo 1

30/01/2016  a  partir  das
7h45mim 

Sorteio  do  Tema  para  a  Prova  de  Desempenho  Didático  para
candidatos pertencentes ao Grupo 2

31/01/2016  a  partir  das
7h45mim 

Aula expositiva da Prova de Desempenho Didático para candidatos
pertencentes ao Grupo 1

31/01/2016  a  partir  das
8h00min

Realização  da  Prova  de  Desempenho  Didático  para  candidatos
pertencentes ao Grupo 2

01/02/2016  a  partir  das
8h00min

Divulgação  preliminar  dos  Resultados  da  prova  de  desempenho
didático 

04/02/2016

Interposição  de  recurso  dos  Resultados  da  prova  de  desempenho
didático 

05/02/2016

Publicação da análise dos recursos da prova de desempenho didático A partir do dia 11/02/2016

Homologação do resultado da prova de desempenho didático A partir do dia 11/02/2016

Divulgação  preliminar  dos  Resultados  da  prova  de  desempenho
didático e avaliação dos títulos

15/02/2016

Interposição  de  recurso  dos  Resultados  da  prova  de  desempenho
didático e avaliação dos títulos

16/02/2016

Publicação da análise dos recursos da prova de desempenho didático
e avaliação dos títulos

A partir do dia 19/02/2016

Homologação  do  resultado  da  prova  de  desempenho  didático  e
avaliação dos títulos

A partir do dia 19/02/2016

Homologação do resultado final e publicação no Diário Oficial da
União

A partir do dia 22/02/2015

Macapá/AP, 28 de novembro de 2015.

MARIALVA DO SOCORRO RAMALHO DE OLIVEIRA DE ALMEIDA
REITORA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ


