Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
EDITAL Nº 113, DE 12 DE AGOSTO DE 2019
O Reitor em exercício do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), no uso de
suas atribuições legais e estatutárias, torna pública a presente retificação do Edital nº 86/2019, do
Concurso Público para provimento de cargo efetivo de Professor do Magistério do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico, constituindo tal documento, a partir de então, parte integrante do referido edital.
INCLUI-SE:
7.14 Do resultado de Solicitação de Atendimento Especial caberá recurso, que deverá ser cadastrado,
exclusivamente, no Sistema de Concursos do IFPI, no prazo estabelecido no cronograma.
ONDE SE LÊ:
ANEXO V - CRONOGRAMA
EVENTO
Deferimento de inscrição dos candidatos que concorrem na condição de vagas para
pessoas negras; Deferimento de inscrição dos candidatos que concorrem na condição
de vagas reservadas às pessoas com deficiência; Resultado de solicitação de
Atendimento Especial.
Divulgação da concorrência
Divulgação do local de provas e disponibilização do cartão de confirmação de
inscrição

EVENTO
Divulgação do resultado preliminar das provas objetivas e entrega da cópia do CartãoResposta

DATAS
PROVÁVEIS
26/08/2019
26/08/2019
26/08/2019
DATAS
PROVÁVEIS
07/10/2019

LEIA-SE:
ANEXO V - CRONOGRAMA
EVENTO
Resultado de solicitação de Atendimento Especial.
Recebimento de recurso contra o resultado da solicitação de Atendimento Especial
Divulgação do resultado do recurso da Solicitação de Atendimento Especial
Divulgação da concorrência, da listagem geral de candidatos inscritos (ampla
concorrência, negros e pcd) e do local de provas (cartão de confirmação de inscrição)

EVENTO
Divulgação do resultado preliminar das provas objetivas e disponibilização do espelho
do Cartão-Resposta.

DATAS
PROVÁVEIS
13/08/2019
19 e 20 de
agosto
23/08/2019
26/08/2019
DATAS
PROVÁVEIS
07/10/2019

DISPOSIÇÕES FINAIS
A Comissão de Seleção de Pessoal (CSEP) disponibilizará, no Sistema de Concursos, versão atualizada do
edital n° 86/2019.
Teresina (PI), 12 de agosto de 2019.
Antônio de Pádua Alves Pinto
Reitor em exercício

