
 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ 

 

ERRATA AO EDITAL N° 01/2016 DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO 

 

 O DIRETOR GERAL PRO-TEMPORE DO INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ, CAMPUS VALENÇA DO 

PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, torna pública a errata ao processo seletivo 

simplificado para professor substituto. 

 

Item 2.4:  

Onde se lê: “As inscrições serão realizadas exclusivamente, via internet, no endereço 

eletrônico www.ifpi.edu.br, a partir das 08 horas do dia 14/04/2016 até às 17 horas do 

dia 19/04/2016, mediante o preenchimento do Formulário de Inscrição e do pagamento 

da taxa de inscrição.” 

 

Leia-se: “As inscrições serão realizadas exclusivamente, via internet, no endereço 

eletrônico www.ifpi.edu.br, a partir das 08 horas do dia 26/04/2016 até às 17 horas do 

dia 29/04/2016, mediante o preenchimento do Formulário de Inscrição e do pagamento 

da taxa de inscrição.” 

 

Item 7.2:  

Onde se lê: “O candidato selecionado será contratado por tempo determinado, por um 

período de até 01 (um) ano, sendo permitida a prorrogação desde que o prazo total não 

exceda 03 (três) anos. (Artigo 4º, inciso II e parágrafo único, inciso II, da Lei nº 8.745, 

de 9 de dezembro de 1993, alterado pelo artigo 19º da Medida Provisória nº 632, de 24 

de dezembro de 2013).” 

Leia-se: “O candidato selecionado será contratado por tempo determinado, por um 

período de até 01 (um) ano, sendo permitida a prorrogação desde que o prazo total não 

exceda 02 (dois) anos. (Artigo 4º, inciso II e parágrafo único, inciso I, da Lei nº. 

8.745/93, com a redação dada pela Lei nº. 10.667, de 14/05/2003, publicada no DOU de 

15 subsequente e § 1º).” 

 

 

http://www.ifpi.edu.br/
http://www.ifpi.edu.br/
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11344450/artigo-4-da-lei-n-8745-de-09-de-dezembro-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104124/lei-8745-93
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/98663/lei-10667-03


Anexo II: 

Onde se lê:  

ETAPAS/ATIVIDADES DATA DE REALIZAÇÃO 

Divulgação do Edital 11/04/2016 

Período de inscrição 14/04/2016 a 19/04/2016 

Divulgação do resultado do deferimento da inscrição 20/04/2016 

Divulgação do Resultado Preliminar da Avaliação dos Títulos 26/04/16 

Recurso sobre o Resultado da Avaliação de Títulos 27/04/16 

Divulgação do resultado sobre o recurso da Avaliação de Títulos 29/04/2016 

Divulgação do resultado final Avaliação de Títulos 02/05/2016 

Divulgação do Calendário da Prova de Desempenho Didático 03/05/2016 

Sorteio do tema da Prova de Desempenho Didático 04/05/2016 

Realização da Prova de Desempenho Didático 05/05/2016 

Divulgação do resultado preliminar da prova de desempenho didático 06/05/2016 

Recurso sobre o resultado da avaliação de desempenho didático 09/05/2016 

Divulgação do resultado sobre o recurso da avaliação de desempenho 

didático 

11/05/2016 

Divulgação do resultado final da avaliação de desempenho didático 12/05/2016 

Divulgação do Resultado Final 13/05/2016 
OBSERVAÇÃO: Este cronograma poderá sofrer alteração. Qualquer alteração do cronograma será 

divulgada no endereço eletrônico www.ifpi.edu.br. 

 

Leia-se: 

ETAPAS/ATIVIDADES DATA DE REALIZAÇÃO 

Divulgação do Edital 25/04/2016 

Período de inscrição 26/04/2016 a 29/04/2016 

Divulgação do resultado do deferimento da inscrição 02/05/2016 

Divulgação do Resultado Preliminar da Avaliação dos Títulos 04/05/16 

Recurso sobre o Resultado da Avaliação de Títulos 05/05/16 

Divulgação do resultado sobre o recurso da Avaliação de Títulos 06/05/2016 

Divulgação do resultado final Avaliação de Títulos 09/05/2016 

Divulgação do Calendário da Prova de Desempenho Didático 10/05/2016 

Sorteio do tema da Prova de Desempenho Didático 11/05/2016 

Realização da Prova de Desempenho Didático 12/05/2016 

Divulgação do resultado preliminar da prova de desempenho didático 13/05/2016 

Recurso sobre o resultado da avaliação de desempenho didático 16/05/2016 

Divulgação do resultado sobre o recurso da avaliação de desempenho 

didático 

17/05/2016 

Divulgação do resultado final da avaliação de desempenho didático 18/05/2016 

Divulgação do Resultado Final 19/05/2016 
OBSERVAÇÃO: Este cronograma poderá sofrer alteração. Qualquer alteração do cronograma será 

divulgada no endereço eletrônico www.ifpi.edu.br. 

 

 

Valença do Piauí (PI), 25 de abril de 2016. 

  

(Original Assinado) 

Raimundo Nonato da Cunha Sobrinho 
Diretor Geral Pro Tempore – Campus Valença do Piauí 

http://www.ifpi.edu.br/

