Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
Comissão de Seleção de Pessoal (CSEP)

CREDENCIAMENTO PARA SESSÃO PÚBLICA
1. O Instituto Federal do Piauí, através da Comissão de Seleção de Pessoal (CSEP),
está realizando o CREDENCIAMENTO de interessados em participar da Sessão
Pública das Provas de Desempenho Didático-Pedagógico dos candidatos
habilitados para Segunda Etapa do Concurso Público para Ingresso na Carreira
de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, regido pelo edital nº
86/2019.
2. Poderão registrar interesse a comunidade em geral, servidores, estudantes etc,
EXCETO CANDIDATOS INSCRITOS NO CONCURSO PÚBLICO (item 11.12 do
Edital n° 86/2019).
3. O credenciamento deverá ser realizado no período de 31 de outubro a 1º de
novembro de 2019, através do link: https://forms.gle/Z1cBRZXafKFK3QhR9 ,
devendo o interessado preencher os dados pessoais e selecionar: a) o
Curso/Disciplina, b) dia, horário e sala da sessão pública conforme sua escolha,
aceitando todas as condições para participação.
4. O preenchimento do formulário não implicará em deferimento tácito do
credenciamento.
5. Cada sessão pública, por questão de segurança, será limitada à quantidade de 15
participantes.
6. Os deferimentos serão realizados em ordem cronológica de cadastramento.
7. A listagem dos participantes que tiverem o credenciamento deferido será divulgada
até o dia 04 de novembro de 2019.
8. Todas as provas da sessão pública ocorrerão no IFPI/Campus Teresina Central,
prédio “B”, 2º andar (Rua Álvaro Mendes, 1597, Centro, Teresina/PI), devendo os
participantes credenciados se a presentarem com antecedência mínima de 30
minutos, antes do horário marcado para a prova, munido de documento de
identificação em acordo com os previstos no item 10.5.1 do edital 86/2019.
9. Não será permitido o ingresso de participantes após o início da Prova pelo
candidato.
10. Não serão fornecidas informações a respeito deste Credenciamento por telefone,
em caso de dúvidas, envie e-mail para: concursos2019@ifpi.edu.br, sob o título
“CREDENCIAMENTO PROVA DIDÁTICA”.
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