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COMUNICADO IMPORTANTE Nº 6 
 
Considerando as ações referentes às medidas de proteção à saúde das pessoas e para o 
enfrentamento da disseminação Coronavírus (COVID-19) e com base na Instrução 
Normativa Nº 19, de 12/03/2020, do Ministério da Economia; da Portaria Nº 356, de 
11/03/2020; do Ministério da Saúde, com fulcro na Resolução AR 13/2020 – 
CONSUPER/REITORIA/IFPB, de 17 de março de 2020, e sua atualização, qual seja 
Resolução AR 31/2020 – CONSUPER/DAAOC/REITORIA/IFPB, de 31 de julho de 2020, 
que prorrogou a suspensão de reuniões e eventos no âmbito do IFPB para até o dia 31 
de agosto de 2020, a COMPEC decide, como ação preventiva e no intuito de garantir a 
segurança e saúde da comunidade. 
 
MANTÉM SUSPENSA a prova de desempenho, bem como a entrega dos títulos, dos 
candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto, 
regulamentado pelo Edital nº 24/2020. 
 
NOVO cronograma será publicado após a definição de retorno das atividades no IFPB, a 
critério do Comitê Gestor de Crises aprovada pelo Colégio de Dirigentes do IFPB, 
portanto, a “Divulgação da composição da banca examinadora” será definida tão 
somente após o regular retorno das atividades acadêmicas do IFPB. 
 
Tal decisão visa proteger a saúde de todos que participarão do processo seletivo. 
 
Aos candidatos que por ventura desejem desistir de participar do processo seletivo 
citado, devem encaminhar e-mail a Comissão Permanente de Concursos Públicos –
COMPEC, anexando manifestação de desistência e solicitando ressarcimento do valor 
pago na inscrição. 
 
Ressaltamos que a COMPEC não reabrirá de prazo de inscrição para o referido edital, 
portanto, o candidato que solicitar o ressarcimento, está ciente de que será excluído do 
certame e que não poderá se inscrever no referido edital. 
 
Atenciosamente, 

 COMPEC 


