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EDITAL COMPLEMENTAR N. 2 AO EDITAL N. 021/2017
O REITOR SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA GOIANO (IF Goiano), no uso de suas atribuições legais, conferida pela Portaria nº 104,
de 12 de fevereiro de 2016, publicada no DOU de 15 de fevereiro de 2016, na forma do que dispõe a Lei
Nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990 e tendo em vista o disposto no Decreto Nº 7.311, de 22 de setembro
de 2010, diante da autorização concedida pela Portaria Interministerial MPOG/MEC N° 161, de 21 de
maio de 2014, publicada no DOU de 22 de maio de 2014, Portaria do MEC Nº 927, de 10 de setembro de
2015, publicada no DOU de 11 de setembro de 2015, Portaria MEC nº 113, de 27 de janeiro de 2017,
publicada no DOU de 30 de janeiro de 2017 e considerando ainda os Decretos Nº 6.944, de 21 de agosto
de 2009, publicado no DOU de 24 de agosto de 2009, Nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, publicado no
DOU de 21 de dezembro de 1999, Nº 12.990, de 9 de junho de 2014, publicado no DOU de 10 de junho
de 2014, torna público o presente Edital Complementar que:
1 – Retifica o Anexo I - Cronograma do Edital que passa a vigorar com as seguintes datas:

DATA

EVENTOS

18/09/17

 Último dia para pagamento de inscrição.
 Último dia para entrega ou postagem dos laudos médicos dos candidatos que
desejam concorrer como deficientes e/ou solicitaram tempo adicional para
realização das provas.
 Último dia para entrega ou postagem do requerimento de condições especiais
para realização das provas.

22/09/17

 Divulgação do resultado preliminar dos candidatos que apresentaram a
documentação exigida para fins de concorrer como deficiente e/ou dos que
solicitaram tempo adicional.
 Publicação do resultado dos requerimentos dos candidatos que solicitaram
condições especiais para a realização das provas.
 Divulgação Preliminar das Inscrições Homologadas.
 Último dia para conferência e alteração dos dados informados no ato da
inscrição, com exceção do nome, do número do cadastro de pessoa física (CPF)
e do cargo

25 e 26/09/17

 Prazo para recurso contra o resultado preliminar da entrega da documentação
dos candidatos que apresentaram a documentação exigida para fins de
concorrer como deficiente e/ou solicitaram tempo adicional e contra o resultado
dos requerimentos de condições especiais para realização das provas.
 Prazo para recurso contra as Inscrições Homologadas.

2

27/09/17

 Publicação da relação final dos candidatos que apresentaram a documentação
exigida para fins de concorrer como deficiente e/ou dos que solicitaram tempo
adicional para a realização das provas.
 Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado preliminar da entrega
da documentação dos candidatos para fins de concorrer como deficiente e dos
que solicitaram tempo adicional para realização das provas.
 Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado dos requerimentos de
condições especiais para realização das provas.
 Data final para o candidato que efetuou o pagamento de sua inscrição, dentro
dos prazos previstos no Edital, e não teve sua inscrição homologada
comparecer ou contatar o Centro de Seleção da UFG.
 Divulgação das respostas dos recursos contra a divulgação preliminar das
inscrições homologadas.
 Divulgação Final das inscrições homologadas.
 Solicitação de devolução do pagamento da taxa de inscrição para os candidatos
que pagaram em duplicidade para o mesmo cargo ou fora do prazo, junto
Centro de Seleção da UFG.
 Divulgação do comunicado que informa o local de realização da Prova
Objetiva.

As demais data presentes no Anexo I – Cronograma e os demais itens do Edital permanecem inalterados.

Goiânia, 15 de setembro de 2017.
Claudecir Gonçales
Reitor Substituto do IF Goiano

