PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR
SUBSTITUTO

Retificação do Edital nº 01, de 16 de março de 2020.
O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - Campus Pedreiras, no
uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado,
destinado à contratação temporária de professor substituto para o Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico, nos termos do art. 37, inciso IX da Constituição Federal de 1988, da Lei nº 8.745/93 e suas alterações,
na redação dada pela Lei 12.425/2011, da Lei nº 12.772/2012 e alterações dada pelas leis 12.775/2012 e
12.778/2012 e do Processo nº 23249.005451.2020-88.
Onde se lê:
4.1 As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado serão presenciais efetuadas, no IFMA - Campus Pedreiras,
situado na Rodovia MA 381, Km 0, S/N, Diogo - CEP: 65.725-000, Pedreiras – MA, no período de 23/03/2020 a
27/03/2020, somente nos dias úteis, no horário das 8h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, junto ao
Protocolo do IFMA- Campus Pedreiras.

6.3 A prova didática será realizada na cidade de Pedreiras na sede do IFMA- Campus Pedreiras, situado na
Rodovia MA 381, Km 0, S/N, Diogo - CEP: 65.725-000, Pedreiras – MA, nos dias 06 e 07 de abril de 2020 e,
dependendo do número de candidatos, poderá se estender até dia 08 de abril de 2020, obedecendo rigorosamente
à ordem de inscrição dos candidatos.

6.4

Os temas sorteados e o cronograma de realização da Prova Didática serão afixados no mural do IFMACampus Pedreiras, e divulgados no site oficial do IFMA, (pedreiras.ifma.edu.br) nos dias 03 e 04 de abril de 2020.
6.5.5 A Prova Didática terá seu início às 8 horas dos dias 06 e 07 de abril de 2020, obedecendo rigorosamente ao
cronograma estabelecido. O candidato deverá comparecer ao local de realização da Prova Didática, munido de
Carteira de Identidade ou qualquer outro documento oficial que contenha foto, para conferência e assinatura da
lista de frequência, com 30 (trinta) minutos de antecedência do início dos trabalhos. Não será permitida a
apresentação do candidato para realização da prova após horário estabelecido, das 8h00min e/ou respectivamente
após as 14h00min, quando for realizada em dois turnos.
Leia-se:
4.1 As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado serão online e os documentos contidos no item 4.9, das
alíneas “d” e “e” devem ser digitalizados e enviados para o email cel.pedreiras@ifma.edu.br, no período de
23/03/2020 a 27/03/2020.

6.3 A prova didática será realizada na cidade de Pedreiras na sede do IFMA- Campus Pedreiras, situado na
Rodovia MA 381, Km 0, S/N, Diogo - CEP: 65.725-000, Pedreiras – MA, nos dias 28 e 29 de abril de 2020 e,
dependendo do número de candidatos, poderá se estender até dia 30 de abril de 2020, obedecendo rigorosamente
à ordem de inscrição dos candidatos.

6.4

Os temas sorteados e o cronograma de realização da Prova Didática serão afixados no mural do IFMACampus Pedreiras, e divulgados no site oficial do IFMA, (pedreiras.ifma.edu.br) nos dias 24 e 25 de abril de 2020.
6.5.5 A Prova Didática terá seu início às 8 horas dos dias 28 e 29 de abril de 2020, obedecendo rigorosamente ao
cronograma estabelecido. O candidato deverá comparecer ao local de realização da Prova Didática, munido de
Carteira de Identidade ou qualquer outro documento oficial que contenha foto, para conferência e assinatura da
lista de frequência, com 30 (trinta) minutos de antecedência do início dos trabalhos. Não será permitida a
apresentação do candidato para realização da prova após horário estabelecido, das 8h00min e/ou respectivamente
após as 14h00min, quando for realizada em dois turnos.
Pedreiras – MA, 23 de março de 2020.

