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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE

REITORIA-COORD.GERAL ADM MOV.SAUDE E DES

RETIFICAÇÃO Nº 24 / 2020 - CAMSDP/REI (11.01.18.51) 

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO
Blumenau-SC, 28 de agosto de 2020.

RETIFICAÇÃO

Considerando o Edital nº 021/CAMSDP/IFC/2020 de 06/08/2020, publicado no DOU de
10/08/2020, que trata do processo Sele�vo para Contratação de Professor Subs�tuto na área de
Pedagogia para o Campus Videira,

Onde se lê:

"[...]
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ANEXO I

CRONOGRAMA

ITEM ATIVIDADE PERÍODO

06 Sorteio do ponto da prova didá�ca e da ordem de
apresentação

01/09/2020

07 Divulgação do ponto sorteado para a prova didá�ca e da
ordem de apresentação dos candidatos.

01/09/2020

08 Divulgação do local e horário da prova didá�ca. 01/09/2020

09 Data da Prova Didá�ca e Prova de Títulos 03/09/2020

10 Divulgação do resultado preliminar do processo sele�vo
simplificado

04/09/2020

11 Período de pedido de recurso do resultado preliminar do
processo sele�vo simplificado

08/09/2020

12 Divulgação da decisão dos pedidos de revisão do
resultado preliminar do processo sele�vo simplificado

09/09/2020

13 Divulgação do resultado final após recursos 10/09/2020

14 Homologação do resultado final do processo sele�vo
simplificado

Até 20/09/2020

Observações:

Caso haja prorrogação do prazo das inscrições, o cronograma constante neste anexo será
reformulado e publicado novamente.

Devido à pandemia causada pela COVID-19, a atual suspensão das a�vidades presenciais do
Ins�tuto Federal Catarinense e considerando a legislação vigente sobre o tema, este edital
prevê sua prova didá�ca de forma presencial, porém, com a possibilidade de sua alteração
para realização de forma on-line.

Caso seja adotada esta modalidade, as novas regras serão definidas e publicadas na página do
edital no site do IFC, devendo o candidato dispor de computador com acesso à internet,
câmera e microfone, além de outros materiais que julgar necessários para a apresentação.

[...]"

Leia-se:

"[...]
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ANEXO I

CRONOGRAMA

ITEM ATIVIDADE PERÍODO

06 Sorteio do ponto da prova didá�ca e da ordem de
apresentação para o dia 02/09/2020

01/09/2020

07 Divulgação do ponto sorteado para a prova didá�ca e da
ordem de apresentação dos candidatos sorteados para o
dia 02/09/2020

01/09/2020

08 Divulgação do local e horário da prova didá�ca do dia
02/09/2020

01/09/2020

09 Entrega do plano de aula dos candidatos sorteados para
a prova didá�ca do dia 02/09/2020

02/09/2020

10 Sorteio do ponto da prova didá�ca e da ordem de
apresentação para o dia 03/09/2020

02/09/2020

11 Divulgação do ponto sorteado para a prova didá�ca e da
ordem de apresentação dos candidatos sorteados para o
dia 03/09/2020

02/09/2020

12 Divulgação do local e horário da prova didá�ca do dia
03/09/2020

02/09/2020

13 Entrega do plano de aula dos candidatos sorteados para
a prova didá�ca do dia 03/09/2020

03/09/2020

14 Sorteio do ponto da prova didá�ca e da ordem de
apresentação para o dia 04/09/2020

03/09/2020

15 Divulgação do ponto sorteado para a prova didá�ca e da
ordem de apresentação dos candidatos sorteados para o
dia 04/09/2020

03/09/2020

16 Divulgação do local e horário da prova didá�ca do dia
04/09/2020

03/09/2020

17 Entrega do plano de aula dos candidatos sorteados para
a prova didá�ca do dia 04/09/2020

04/09/2020

18 Datas da Prova Didá�ca e Prova de Títulos 02/09/2020

03/09/2020 e

04/09/2020

19 Divulgação do resultado preliminar do processo sele�vo
simplificado

06/09/2020

20 Período de pedido de recurso do resultado preliminar do
processo sele�vo simplificado

09/09/2020

21 Divulgação da decisão dos pedidos de revisão do 10/09/2020
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resultado preliminar do processo sele�vo simplificado

22 Divulgação do resultado final após recursos 11/09/2020

23 Homologação do resultado final do processo sele�vo
simplificado

Até 21/09/2020

Observações:

1. Caso haja prorrogação do prazo das inscrições, o cronograma constante neste anexo será
reformulado e publicado novamente.

2. Os planos de aula deverão ser encaminhados até as 9h da manhã da data da prova didá�ca
do candidato para o e-mail poseducacao.videira@ifc.edu.br

3. Devido à pandemia causada pela COVID-19, a atual suspensão das a�vidades presenciais do
Ins�tuto Federal Catarinense e considerando a legislação vigente sobre o tema, este edital
prevê sua prova didá�ca de forma presencial, porém, com a possibilidade de sua alteração para
realização de forma on-line.

4. Caso seja adotada esta modalidade, as novas regras serão definidas e publicadas na página do
edital no site do IFC, devendo o candidato dispor de computador com acesso à internet, câmera
e microfone, além de outros materiais que julgar necessários para a apresentação.

[...]"

(Assinado digitalmente em 31/08/2020 18:40 ) 
JAMILE DELAGNELO FAGUNDES DA SILVA 

PRO-REITOR(A) - TITULAR 
PRODIN/REI (11.01.18.74) 

Matrícula: 1811291 

Processo Associado: 23352.002029/2020-93
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