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RETIFICAÇÃO DO EDITAL N° 093/CAMSDP/IFC/2022, de 13 de dezembro de 2022

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia Catarinense – IFC, no uso de suas atribuições legais e da competência

que foi subdelegada pela Portaria nº 14/2019 e nos termos da Lei n° 8.745 de 09/12/1993, e

da Resolução nº 048-CONSUPER/2014, torna pública a Retificação do Processo Seletivo

Simplificado para contratação de Professor Substituto, por tempo determinado, para atender

as demandas do Instituto Federal Catarinense – Campus Concórdia.

Onde se lê:

ANEXO I – do Edital

CRONOGRAMA

ITEM ATIVIDADE PERÍODO
01 Período de Inscrições 26/12/2022 a 13/01/2023
02 Prazo limite de pagamento da Taxa de Inscrição 13/01/2023
03 Divulgação das inscrições homologadas 16/01/2023
04 Período de pedido de revisão quanto a não confirmação da

inscrição
17/01/2023

05 Divulgação da decisão dos pedidos de revisão quanto a
não confirmação da inscrição

18/01/2023

06 Sorteio do ponto da prova didática e da ordem de
apresentação

20/01/2023

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

20/01/2023

08 Divulgação do local e horário da prova didática. 20/01/2023
09 Data da Prova Didática e Prova de Títulos 23/01/2023
10 Divulgação do resultado preliminar do processo seletivo

simplificado
24/01/2023

11 Período de pedido de recurso do resultado preliminar do 24/01/2023

Rua das Missões, 100 – Ponta Aguda
Blumenau/SC – CEP: 89.051-000

(47) 3331-7800 / www.ifc.edu.br

mailto:prodi@ifnmg.edu.br


Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal Catarinense – Reitoria

processo seletivo simplificado
12 Divulgação da decisão dos pedidos de revisão do resultado

preliminar do processo seletivo simplificado
25/01/2023

13 Divulgação do resultado final após recursos 26/01/2023
14 Homologação do resultado final do processo seletivo

simplificado 03/02/2023

Obs. Caso haja prorrogação do prazo das inscrições, o cronograma constante neste

anexo será reformulado/retificado e publicado novamente.

Leia-se:

ANEXO I – do Edital

CRONOGRAMA

ITEM ATIVIDADE PERÍODO

01 Período de Inscrições 26/12/2022 a 24/01/2023

02 Prazo limite de pagamento da Taxa de Inscrição 24/01/2023

03 Divulgação das inscrições homologadas 25/01/2023 até as 12h

04 Período de pedido de revisão quanto a não
confirmação da inscrição

25/01/2023

das 13h30 às 17h

05 Divulgação da decisão dos pedidos de revisão quanto
a não confirmação da inscrição

26/01/2023 até as 12h

06 Sorteio do ponto da prova didática e da ordem de
apresentação

26/01/2023, após às 13h
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07 Divulgação do ponto sorteado para a prova didática e
da ordem de apresentação dos candidatos.

26/01/2023 após às 13h

08 Divulgação do local e horário da prova didática. 26/01/2023 após às 13h

09 Data da Prova Didática e Prova de Títulos 27/01/2023

10 Divulgação do resultado preliminar do processo
seletivo simplificado

30/01/2023 até as 12h

11 Período de pedido de recurso do resultado preliminar
do processo seletivo simplificado

30/01/2023 após as 12h

12 Divulgação da decisão dos pedidos de revisão do
resultado preliminar do processo seletivo simplificado

31/01/2023

13 Divulgação do resultado final após recursos 01/02/2023

14 Homologação do resultado final do processo seletivo
simplificado

10/02/2023

Obs. Caso haja prorrogação do prazo das inscrições, o cronograma constante neste

anexo será reformulado/retificado e publicado novamente.
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