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1. No Item 6. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

Onde se Lê: 
 

6.1. O candidato que necessitar de condições especiais para realizar as provas deverá apresentar à Comissão 

Organizadora do Concurso na Diretoria de Gestão de Pessoas do IF SERTÃO-PE – Reitoria, situado na Rua 

Aristarco Lopes 240, Centro, Petrolina - PE, até o dia 03/07/2019, no horário das 9:00h às 12:00h e das 14:00h 

às 17:00h, requerimento devidamente instruído com atestado médico, descrevendo a sua necessidade e 

especificando o tipo de atendimento que a Instituição deverá dispensar no local das provas, para garantir 

sua participação no Concurso Público, enviada pelo correio, com data de postagem do dia 03/07/2019. 

Cronograma do Edital. 

 

6.13.2. Os candidatos com deficiência que desejarem concorrer às vagas reservadas, independentemente de 

necessitarem de condições especiais, deverão entregar até o dia 21/06/2019, o laudo médico original ou 

cópia autenticada em cartório competente, emitido nos últimos doze meses anteriores à data da realização 

da inscrição. O laudo deverá ser entregue na Diretoria de Gestão de Pessoas situado na Rua Aristarco Lopes 

240, Centro, Petrolina - PE, CEP 56302-100 , no horário das 8:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h. 

 

6.13.3. Em caso de encaminhamento via postal, desde que com Aviso de Recebimento – AR, dirigido à 

Diretoria de Gestão de Pessoas, no endereço citado no subitem anterior, somente será aceito quando 

postado até o dia 21/06/2019 e recebido até 3 (três) dias úteis após o término do período, devendo o 

candidato atentar para o prazo de entrega indicado pelo serviço postal, será de inteira responsabilidade do 

candidato que a documentação seja entregue no prazo estipulado no edital. 

 

Leia-se: 

 

6.1. O candidato que necessitar de condições especiais para realizar as provas deverá apresentar à Comissão 

Organizadora do Concurso na Diretoria de Gestão de Pessoas do IF SERTÃO-PE – Reitoria, situado na Rua 

Aristarco Lopes 240, Centro, Petrolina - PE, até o dia 02/08/2019, no horário das 9:00h às 12:00h e das 14:00h 

às 17:00h, requerimento devidamente instruído com atestado médico, descrevendo a sua necessidade e 

especificando o tipo de atendimento que a Instituição deverá dispensar no local das provas, para garantir 

sua participação no Concurso Público, enviada pelo correio, com data de postagem do dia 02/08/2019. 

Cronograma do Edital. 

 

6.13.2. Os candidatos com deficiência que desejarem concorrer às vagas reservadas, independentemente de 

necessitarem de condições especiais, deverão entregar até o dia 02/08/2019, o laudo médico original ou 



cópia autenticada em cartório competente, emitido nos últimos doze meses anteriores à data da realização 

da inscrição. O laudo deverá ser entregue na Diretoria de Gestão de Pessoas situado na Rua Aristarco Lopes 

240, Centro, Petrolina - PE, CEP 56302-100 , no horário das 8:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h. 

 

6.13.3. Em caso de encaminhamento via postal, desde que com Aviso de Recebimento – AR, dirigido à 

Diretoria de Gestão de Pessoas, no endereço citado no subitem anterior, somente será aceito quando 

postado até o dia 02/08/2019 e recebido até 3 (três) dias úteis após o término do período, devendo o 

candidato atentar para o prazo de entrega indicado pelo serviço postal, será de inteira responsabilidade do 

candidato que a documentação seja entregue no prazo estipulado no edital. 

 

 
2. No Item 16. CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR EFETIVO 2019 

Onde se lê: 

ETAPA/ATIVIDADE DATA/PERÍODO 

Divulgação do local de prova e disponibilização do 

Cartão de Confirmação da Inscrição 

Até 31/07/2019 

Data provável da prova objetiva e dissertativa 18/08/2019 

Divulgação do gabarito da prova objetiva  20/08/2019 

Recurso contra o gabarito 21 e 22/08/2019 

Resultado dos recursos contra o gabarito Até 26/08/2019 

Divulgação do gabarito definitivo da prova objetiva  Até 28/08/2019 

Divulgação dos candidatos que terão a prova dissertativa 

corrigida com sua respectiva pontuação na prova objetiva 

Até 06/09/2019 

Recurso contra a lista dos candidatos que terão a prova 

dissertativa corrigida com sua respectiva pontuação na prova 

objetiva 

48 horas a partir da divulgação do 

resultado 

Divulgação do resultado da prova objetiva e dissertativa  Até 13/09/2019  

Recurso contra o resultado da prova objetiva e dissertativa 48 horas a partir da divulgação do 

resultado 

 

Resultado dos Recursos contra o resultado da prova objetiva 

e dissertativa 

Até 23/09/2019  

Convocação para prova de desempenho didático e de títulos 27/09/2019  

Divulgação dos componentes das Bancas Examinadoras 30/09/2019  

Recurso contra composição da Banca Examinadora 01 e 02/10/2019  

Resultado do recurso contra a composição e divulgação 

definitiva da Banca Examinadora 

04/10/2019  

Período de realização da prova de desempenho didático e de 

títulos 

11/10 a 18/10/2019  

Divulgação do resultado da prova de desempenho didático e de 

títulos 

21/10/2019  

Recurso contra o resultado da prova de desempenho didático e 

de títulos 

22 e 23/10/2019  

Resultado do recurso contra o resultado da prova de 

desempenho didático e de títulos 

Até 28/10/2019  

Convocação de candidatos classificados na condição de PP 

para procedimento de heteroidentificação complementar à 

autodeclaração 

 
31/10/2019 

 

Divulgação dos currículos dos membros das Comissões 

de Heteroidentificação e Recursal 

01/11/2019  

Recurso contra a composição dos membros das Comissões de 

Heteroidentificação e Recursal 

04 e 05/11/2019  



Divulgação do resultado dos recursos contra a composição das 

Comissões de Heteroidentificação e 

Recursal 

 
Até 08/11/2019 

 

Período de realização do procedimento de 

heteroidentificação 

11 a 12/11/2019  

Divulgação do resultado da heteroidentificação Até 18/11/2019  

Recurso contra o resultado da heteroidentificação 48 horas a partir da divulgação do 

resultado 

 

Resultado do recurso contra o resultado da heteroidentificação Até 22/11/2019  

Resultado final preliminar 02/12/2019  

Recurso contra o resultado final preliminar 48 horas a partir da divulgação do 

resultado 

 

Resultado do recurso contra o resultado final preliminar 06/12/2019  

Resultado final 10/12/2019  

Homologação do resultado final na Imprensa Oficial Até 20/12/2019  

 
Leia-se: 

ETAPA/ATIVIDADE DATA/PERÍODO 

Divulgação do local de prova e disponibilização do 

Cartão de Confirmação da Inscrição 

Até 20/09/2019 

Data provável da prova objetiva e dissertativa 06/10/2019 

Divulgação do gabarito da prova objetiva  A partir de 08/10/2019 

Recurso contra o gabarito 48 horas a partir da divulgação do 

gabarito preliminar 

Resultado dos recursos contra o gabarito A partir de 14/10/2019 

Divulgação do gabarito definitivo da prova objetiva  A partir de 14/10/2019 

Divulgação dos candidatos que terão a prova dissertativa 

corrigida com sua respectiva pontuação na prova objetiva 

A partir de 18/10/2019 

Recurso contra a lista dos candidatos que terão a prova 

dissertativa corrigida com sua respectiva pontuação na prova 

objetiva 

48 horas a partir da divulgação do 

resultado 

Resultado do recurso contra a lista dos candidatos que terão 

a prova dissertativa corrigida com sua respectiva pontuação 

na prova objetiva 

A partir de 21/10/2019 

Divulgação do resultado da prova objetiva e dissertativa  A partir de 25/10/2019  

Recurso contra o resultado da prova objetiva e dissertativa 48 horas a partir da divulgação do 

resultado 

 

Resultado dos Recursos contra o resultado da prova objetiva 

e dissertativa 

A partir de 29/10/2019  

Convocação para prova de desempenho didático e de títulos A partir de 29/10/2019  

Divulgação dos componentes das Bancas Examinadoras A partir de 29/10/2019  

Recurso contra composição da Banca Examinadora 48 horas a partir da divulgação da 

Banca Examinadora 

 

Resultado do recurso contra a composição e divulgação 

definitiva da Banca Examinadora 

A partir de 01/11/2019  

Período de realização da prova de desempenho didático e de 

títulos 

04/11/2019 a 08/11/2019  

Divulgação do resultado da prova de desempenho didático e de 

títulos 

A partir de 12/11/2019  

Recurso contra o resultado da prova de desempenho didático e 

de títulos 

48 horas a partir da divulgação do 

resultado 

 

Resultado do recurso contra o resultado da prova de 

desempenho didático e de títulos 

A partir de 18/11/2019  



Convocação de candidatos classificados na condição de PP 

para procedimento de heteroidentificação complementar à 

autodeclaração 

 
A partir de 18/11/2019 

 

Divulgação dos currículos dos membros das Comissões 

de Heteroidentificação e Recursal 

A partir de 18/11/2019  

Recurso contra a composição dos membros das Comissões de 

Heteroidentificação e Recursal 

48 horas a partir da divulgação das 

Comissões 

 

Divulgação do resultado dos recursos contra a composição das 

Comissões de Heteroidentificação e Recursal 

A partir de 22/11/2019  

Período de realização do procedimento de 

heteroidentificação 

25 e 26/11/2019  

Divulgação do resultado da heteroidentificação A partir de 29/11/2019  

Recurso contra o resultado da heteroidentificação 48 horas a partir da divulgação do 

resultado 

 

Resultado do recurso contra o resultado da heteroidentificação A partir de 03/12/2019  

Resultado final preliminar A partir de 06/12/2019  

Recurso contra o resultado final preliminar 48 horas a partir da divulgação do 

resultado 

 

Resultado do recurso contra o resultado final preliminar 10/12/2019  

Resultado final 10/12/2019  

Homologação do resultado final na Imprensa Oficial A partir de 11/12/2019  

 
3. Os demais itens permanecem inalterados 
 

Petrolina, 29 de julho de 2019 
 
 

Maria Leopoldina Veras Camelo 
Reitora 

 


