ANEXO I
CRONOGRAMA
EVENTO

DATA

Publicação do Edital no Diário Oficial da União

31/08/2016

Publicação do Edital no portal do IFAC
Divulgação do Edital em veículos de comunicação de grande
circulação
Período para impugnação do Edital

31/08/2016
31/08 a 19/09/2016
12 a 16/09/2016

Período de Inscrição
Período de inscrição para os candidatos com pedido de isenção da taxa
de inscrição
Divulgação dos candidatos beneficiados com a isenção da taxa de
inscrição
Interposição de recursos contra a divulgação dos candidatos
beneficiados com a isenção da taxa de inscrição
Resposta dos recursos contra a divulgação dos candidatos beneficiados
com a isenção da taxa de inscrição
Data final para o pagamento do boleto da taxa de inscrição.

20/09 a 10/10/2016

Homologação das inscrições e divulgação dos locais da prova objetiva

26/10/2016

Recurso contra a homologação das inscrições

21 a 25/09/2016
03/10/2016
04 e 05/10/2016
07/10/2016
11/10/2016

27 e 28/10/2016

Resposta dos recursos contra homologação das inscrições

31/10/2016

Divulgação da relação dos candidatos deferidos e indeferidos

31/10/2016

Divulgação da relação candidato/vaga

31/10/2016

DATA PROVÁVEL DA PROVA OBJETIVA

11/12/2016

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva

11/12/2016 às 21 h

Interposição de recursos contra questões e os gabaritos preliminares da
prova objetiva
Resposta dos recursos contra questões e os gabaritos preliminares da
prova objetiva

12, 13 e 14/12/2016

Divulgação do resultado preliminar da prova objetiva
Recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva

03/01/2017
03/01/2017
04, 05 e 06/01/2017

Resposta dos recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva

10/01/2017

Divulgação do Resultado Final da Prova Objetiva, após recursos

10/01/2017

Pedido de desconsideração de Autodeclaração de Preto ou Pardo, por
meio de formulário próprio disponível nos endereços eletrônicos:
Estas etapas serão divulgadas
<http://institutobrasil.net.br/> e <http://www.ifac.edu.br>
a partir do dia 09/12/2016,
Divulgação do cronograma e Convocação para a Prova de
Desempenho Didático e Prova de Títulos
em edital próprio, nos
Sorteio do tema da Prova de Desempenho Didático
endereços eletrônicos
Divulgação da Composição das Bancas Examinadoras
PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO E ENTREGA DOS
TÍTULOS

<http://institutobrasil.net.br/>
e <http://www.ifac.edu.br>.

Divulgação do resultado da Prova de Desempenho Didático e
avaliação dos Títulos
Interposição de Recursos contra o resultado da Prova de Desempenho
Didático e avaliação dos Títulos
Divulgação da resposta aos Recursos contra o resultado da Prova de
Desempenho Didático e avaliação dos Títulos
Divulgação do Resultado Final do Concurso.
Convocação dos candidatos autodeclarados pretos ou pardos para
entrevista de verificação da veracidade da autodeclaração.
Realização da entrevista de verificação da veracidade da
autodeclaração, na forma do edital de convocação.
Divulgação do resultado da verificação da veracidade das
autodeclarações.
Prazo para envio de recursos contra o Resultado da verificação da
veracidade das autodeclarações.
Divulgação do Resultado da verificação da veracidade das
autodeclarações após análise dos recursos.
Homologação do Concurso
Observações:
1. O Edital será disponibilizado nos sites www.ifac.edu.br e http://institutobrasil.net.br
2. Os Anexos deste Edital estarão disponíveis nos sites www.ifac.edu.br e
http://institutobrasil.net.br.
3. As datas do cronograma poderão ser alteradas e/ou ajustadas de comum acordo entre o
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFAC e o Instituto Brasil, para melhor
execução do certame, sem que isso gere direitos aos candidatos. O IFAC e o Instituto Brasil se
responsabilizam, portanto, em dar ampla divulgação a quaisquer alterações.

