Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Centro de Referência Tecnológica
PROJETO EDUCAÇÃO E SAÚDE

RETIFICAÇÃO Nº 04 - EDITAL CERTEC/IFMA N° 05/2019
SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAREM COMO CONTEUDISTAS NA
PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA O PROJETO EDUCAÇÃO E
SAÚDE.

ONDE SE LÊ:
9. DO RESULTADO DA SELEÇÃO
9.1.

A Classificação Preliminar será divulgada no dia 20.08.2019;

9.2. O candidato interessado em interpor recurso contra a classificação preliminar
deverá fazê-lo, no período de 21 e 22 de agosto de 2019, via formulário eletrônico,
na página eletrônica do IFMA: portal.ifma.edu.br;
9.3.
O resultado parcial, após o curso de formação, será divulgado no dia
03.09.2019, na página eletrônica do IFMA: portal.ifma.edu.br;
9.4. A publicação do resultado final do seletivo será divulgada em uma única lista
com o nome dos 30 candidatos classificados, incluindo os 15 candidatos aprovados
e 15 candidatos em cadadastro de reserva, com sua respectiva pontuação.
9.5. Será de responsabilidade dos candidatos, a consulta de informação acerca dos
resultados deste processo seletivo por meio da página eletrônica do IFMA supramencionada.
LEIA-SE:
9. DO RESULTADO DA SELEÇÃO
9.1.

A Classificação Preliminar será divulgada no dia 22.08.2019;

9.2. O candidato interessado em interpor recurso contra a classificação preliminar
deverá fazê-lo, no período de 23 e 24 de agosto de 2019, via formulário eletrônico,
na página eletrônica do IFMA: portal.ifma.edu.br;
9.3.
O resultado preliminar, após o curso de formação, será divulgado no dia
16.09.2019;
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9.4. O candidato interessado em interpor recurso contra a resultado preliminar da
segunda etapa do processo seletivo deverá fazê-lo nos dias 17 e 18 de setembro
de 2019, via formulário eletrônico, na página eletrônica do IFMA: portal.ifma.edu.br;
9.5. O resultado final do processo seletivo será divulgado em 20.09.2019, na
página eletrônica do IFMA: portal.ifma.edu.br;
9.6. A publicação do resultado final do seletivo será divulgada em uma única lista
com o nome dos 30 candidatos classificados, incluindo os 15 candidatos aprovados
e 15 candidatos em cadastro de reserva, com sua respectiva pontuação.
9.7. Será de responsabilidade dos candidatos, a consulta de informação acerca dos
resultados deste processo seletivo por meio da página eletrônica do IFMA supramencionada.

ONDE SE LÊ:
10.

DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

10.1.2 Da Formação - diz respeito à conclusão com o mínimo de rendimento exigido
de 70% no curso de formação que ocorrerá em duas etapas, a primeira presencial
na sede do Certec, no dia assinalado no cronograma do Anexo I, nos turnos
Matutino e vespertino, e a segunda etapa, na modalidade a Distância, no Ambiente
Virtual do IFMA.
LEIA-SE:
10.

DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

10.1.2 Da Formação - diz respeito à conclusão com o mínimo de rendimento exigido
de 70%, no curso de formação, que ocorrerá em duas etapas:
 A primeira, de forma presencial, na sede da Reitoria do IFMA, no dia
assinalado no cronograma do Anexo I, nos turnos Matutino e vespertino, com
valor total de até 50 pontos;
 A segunda etapa, na modalidade a Distância, no Ambiente Virtual do IFMA,
no período assinalado no cronograma do Anexo I, com valor total de até 50
pontos.
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ANEXO I

ONDE SE LÊ:
CRONOGRAMA – Edital CERTEC/IFMA nº 05/2019

DESCRIÇÃO

DATA

Abertura do Edital

26 de julho de 2019

Inscrição (Preenchimento do Formulário on-line)

26 de julho de 2019 a 09 de agosto de
2019

Classificação Preliminar

22 de agosto de 2019

Interposição de recurso contra a classificação preliminar

23 e 24 de agosto de 2019

Resultado da Classificação após a interposição de recursos

29 de agosto de 2019

Curso de Formação dos Conteudistas –
Presencial

31 de agosto de 2019

Curso de Formação dos Conteudistas
On Line

31 de agosto a 04 de setembro de 2019

Resultado parcial do processo seletivo

05 de setembro de 2019

Interposição de recurso contra o resultado parcial

06 de setembro

Resultado final do processo seletivo

09 de setembro
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ANEXO I
LEIA-SE:

CRONOGRAMA – Edital CERTEC/IFMA nº 05/2019

DESCRIÇÃO

DATA

Abertura do Edital

26 de julho de 2019

Inscrição (Preenchimento do Formulário on-line)

26 de julho de 2019 a 09 de agosto de
2019

Classificação Preliminar

22 de agosto de 2019

Interposição de recurso contra a classificação preliminar

23 e 24 de agosto de 2019

Resultado da Classificação após a interposição de recursos

29 de agosto de 2019

Curso de Formação dos Conteudistas –
Presencial

31 de agosto de 2019

Curso de Formação dos Conteudistas
On Line

01 a 09 de setembro de 2019

Resultado preliminar da segunda etapa do processo
seletivo

16 de setembro de 2019

Interposição de recurso contra o resultado preliminar da
segunda etapa

17 e 18 de setembro

Resultado final do processo seletivo

20 de setembro

São Luís, 03 de setembro de 2019

Simone Costa Andrade dos Santos
Coordenadora do Projeto Educação e Saúde

Carolina Pereira Nunes
Coordenadora Adjunta do Projeto Educação e Saúde

