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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS PÚBLICOS 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO 
Edital de Retificação nº 103, de 18 de março de 2014 

 
O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, nomeado pela Portaria MEC nº 
902, de 09/07/2010, publicada no DOU de 12/07/2010, resolve, por meio deste Edital, RETIFICAR o Edital 
nº 29, de 31 de janeiro de 2014, que trata da contratação de PROFESSOR SUBSTITUTO, por tempo 
determinado, para atender às necessidades de excepcional interesse público dos campi do IFPB, conforme 
disposto a seguir: 
 
 
No subitem 8.1, onde se lê: 
 
8.1 As Provas de Desempenho serão realizadas nas datas prováveis de 18, 19 e 20 de março de 2014, 

nas cidades de Cajazeiras, Campina Grande, Picuí, Princesa Isabel e Sousa, de acordo com o código de 
vaga para o qual o candidato está inscrito. 

 
Leia-se: 

 
8.1 As Provas de Desempenho serão realizadas no período de 17 a 23 de março de 2014, nas cidades 

de Cajazeiras, Campina Grande, Picuí, Princesa Isabel e Sousa, de acordo com o código de vaga para 
o qual o candidato está inscrito. 
 
 

No subitem 8.14, onde se lê: 
 
8.14 O resultado da Prova de Desempenho será divulgado até o dia 21 de março de 2014, no endereço 

eletrônico do IFPB (http://www.ifpb.edu.br/ingresso/concursos-publicos).  
 

Leia-se: 
 
8.14 O resultado da Prova de Desempenho será divulgado até o dia 27 de março de 2014, no endereço 

eletrônico do IFPB (http://www.ifpb.edu.br/ingresso/concursos-publicos).  
 
 

No subitem 9.1, onde se lê: 
 
9.1 O candidato que desejar interpor recurso(s) quanto ao resultado da Prova de Desempenho poderá fazê-

lo no dia 24 de março de 2014, devendo dar entrada deste(s) por meio de:  
 

Leia-se: 
 
9.1 O candidato que desejar interpor recurso(s) quanto ao resultado da Prova de Desempenho poderá fazê-

lo no dia 28 de março de 2014, devendo dar entrada deste(s) por meio de:  
 
 
No subitem 9.6, onde se lê: 
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9.6 Os resultados dos recursos julgados procedentes e a relação de candidatos habilitados para a Prova de 
Títulos serão divulgados no portal do IFPB, no endereço http://www.ifpb.edu.br/ingresso/concursos-
publicos, até o dia 28 de março de 2014. 

 
Leia-se: 
 
9.6 Os resultados dos recursos julgados procedentes e a relação de candidatos habilitados para a Prova de 

Títulos serão divulgados no portal do IFPB, no endereço http://www.ifpb.edu.br/ingresso/concursos-
publicos, até o dia 02 de abril de 2014. 

 
 
No item 10.3, onde se lê: 
 
10.3 A entrega dos títulos deverá ser feita na data de 31 de março de 2014, no Setor de Protocolo do 

campus do IFPB a cuja vaga o candidato está concorrendo, conforme endereços e horários dispostos 
no subitem 14.11. 

 
Leia-se: 
 
10.3 A entrega dos títulos deverá ser feita na data de 08 de abril de 2014, no Setor de Protocolo do campus 

do IFPB a cuja vaga o candidato está concorrendo, conforme endereços e horários dispostos no 
subitem 14.11. 

 
 
No subitem 10.8, onde se lê: 
 
10.8 O resultado da Prova de Títulos será divulgado até o dia 07 de abril de 2014, no endereço eletrônico 

http://www.ifpb.edu.br/ingresso/concursos-publicos. 
 
Leia-se: 
 
10.8 O resultado da Prova de Títulos será divulgado até o dia 14 de abril de 2014, no endereço eletrônico 

http://www.ifpb.edu.br/ingresso/concursos-publicos. 
 
 
No subitem 11.1, onde se lê: 
 
11.1 O candidato que desejar interpor recurso(s) quanto ao resultado da Prova de Títulos poderá fazê-lo no 

dia 08 de abril de 2014, devendo das entrada deste(s) por meio de: 
 
Leia-se: 
 
11.1 O candidato que desejar interpor recurso(s) quanto ao resultado da Prova de Títulos poderá fazê-lo no 

dia 15 de abril de 2014, devendo das entrada deste(s) por meio de: 
 
 
No subitem 11.6, onde se lê: 
 
11.6 Os resultados dos recursos julgados procedentes serão divulgados até o dia 11 de abril de 2014, no 

portal do IFPB, no endereço http://www.ifpb.edu.br/ingresso/concursos-publicos. 
 
Leia-se: 
 
11.6 Os resultados dos recursos julgados procedentes serão divulgados até o dia 22 de abril de 2014, no 

portal do IFPB, no endereço http://www.ifpb.edu.br/ingresso/concursos-publicos. 
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No subitem 12.8, onde se lê: 
 
12.8 O resultado final do Processo Seletivo será divulgado até o dia 11 de abril de 2014, no portal do 

IFPB, no endereço http://www.ifpb.edu.br/ingresso/concursos-publicos, e será homologado por meio 
da publicação da lista de aprovados no Diário Oficial da União, obedecendo-se à ordem de 
classificação. 

 
Leia-se: 
 
12.8 O resultado final do Processo Seletivo será divulgado até o dia 22 de abril de 2014, no portal do 

IFPB, no endereço http://www.ifpb.edu.br/ingresso/concursos-publicos, e será homologado por meio 
da publicação da lista de aprovados no Diário Oficial da União, obedecendo-se à ordem de 
classificação. 

 
 
No item 15, onde se lê: 
 

ETAPA PERÍODO 
Inscrições 31 de janeiro a 21 de fevereiro de 2014 
Solicitação de Isenção das Despesas de Inscrição 03, 04, 11 e 12 de fevereiro de 2014 
Divulgação das Solicitações de Isenção Deferidas 19 de fevereiro de 2014 
Divulgação da Relação de Candidatos Inscritos 26 de fevereiro de 2014 
Divulgação do Local, Data e Hora das Provas de Desempenho  07 de março de 2014 
Realização das Provas de Desempenho  18, 19 e 20 de março de 2014 
Resultado das Provas de Desempenho 21 de março de 2014 
Interposição de Recursos (Provas de Desempenho) 24 de março de 2014 
Resultados dos Recursos (Provas de Desempenho) 28 de março de 2014 
Divulgação dos Candidatos Habilitados às Provas de Títulos 28 de março de 2014 
Entrega de Títulos 31 de março de 2014 
Resultado da Prova de Títulos 07 de abril de 2014 
Interposição de Recursos (Provas de Títulos) 08 de abril de 2014 
Resultado dos Recursos (Provas de Títulos) 11 de abril de 2014 
Resultado Final do Processo Seletivo 11 de abril de 2014 
 
Leia-se: 
 

ETAPA PERÍODO 
Inscrições 31 de janeiro a 21 de fevereiro de 2014 
Solicitação de Isenção das Despesas de Inscrição 03, 04, 11 e 12 de fevereiro de 2014 
Divulgação das Solicitações de Isenção Deferidas 19 de fevereiro de 2014 
Divulgação da Relação de Candidatos Inscritos 26 de fevereiro de 2014 
Divulgação do Local, Data e Hora das Provas de Desempenho  07 de março de 2014 
Realização das Provas de Desempenho  17 a 23 de março de 2014 
Resultado das Provas de Desempenho 27 de março de 2014 
Interposição de Recursos (Provas de Desempenho) 28 de março de 2014 
Resultados dos Recursos (Provas de Desempenho) 02 de abril de 2014 
Divulgação dos Candidatos Habilitados às Provas de Títulos 02 de abril de 2014 
Entrega de Títulos 08 de abril de 2014 
Resultado da Prova de Títulos 14 de abril de 2014 
Interposição de Recursos (Provas de Títulos) 15 de abril de 2014 
Resultado dos Recursos (Provas de Títulos) 22 de abril de 2014 
Resultado Final do Processo Seletivo 22 de abril de 2014 
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João Pessoa (PB), 18 de março de 2014. 
 
 
 

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SILVA 
Reitor do IFPB 


