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Edital de Retificação nº 32/2019 de 26 de fevereiro de 2019

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, nomeado pelo Decreto Presidencial
de 22/10/2018, publicado no DOU de 23/10/2018, visando atender aos termos do Decreto nº 7.311/2010, de
22/09/2010, publicado no DOU de 23/09/2010, torna público o Edital de retificação inerente ao Concurso
Público para o provimento de cargos técnico-administrativos no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Paraíba, Edital nº 149/2018 de 27 de dezembro de 2018, com o objetivo de preencher seu
Quadro de Pessoal sob o Regime Jurídico Único, nos termos da Lei nº 8.112/90, de 11/12/1990, com suas
alterações posteriores, da Lei Federal nº 11.091, de 12/01/2005, modificada pela Lei Federal nº 11.784/2008,
de 22/09/2008, do Decreto nº 3.298, de 20/12/1999, do Decreto nº 6.593/2008, de 02/10/2008, do Decreto
Federal nº 6.944, de 21/08/2009, e da Portaria MEC nº 1.134, de 02/12/2009, conforme estabelecido a seguir.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 Período de inscrição: 29 de janeiro a 01 de abril de 2019, até às 23h59min.
3.4 Somente serão aceitas inscrições realizadas até as 23h59min do dia 01 de abril de 2019 e cujo pagamento
seja realizado até o dia 02 de abril de 2019.
3.9 A divulgação da Relação dos Candidatos Inscritos será realizada até a data provável de 16 de abril de 2019
no
portal
do
IFPB,
no
endereço
<http://www.ifpb.edu.br/concursopublico/tecnicoadministrativo/vigentes>.
4.

DA ISENÇÃO DAS DESPESAS DE INSCRIÇÃO

4.12 Os candidatos cujos pedidos de isenção tenham sido indeferidos e que, ainda assim, queiram participar
do certame, deverão gerar, no site da Compec, o boleto para pagamento do valor da inscrição, até a data
limite de 01 de abril de 2019.

8.

DA PROVA OBJETIVA

8.1 A Prova Objetiva será realizada na data provável de 19 de maio de 2019, das 8h às 12h (horário oficial
local.
8.2 A Relação dos Locais de Prova será divulgada até o dia 30 de abril de 2019 no portal do IFPB, no
endereço <http://www.ifpb.edu.br/concursopublico/tecnico-administrativo/vigentes>.
8.8.2
8.17 O candidato terá acesso ao vídeo da prova no portal do IFPB, no endereço <
http://www.ifpb.edu.br/concursopublico/tecnico-administrativo/vigentes> no dia 22 de maio de 2019 e
só poderá levar anotação do Gabarito em folha disponibilizada pela COMPEC depois de transcorridos
03h30min (três horas e trinta minutos) do início da aplicação das provas só poderá levar o Caderno de
Provas.
8.24 Os gabaritos preliminares da Prova Objetiva serão divulgados no portal do IFPB, no endereço
<http://www.ifpb.edu.br/concursopublico/tecnico-administrativo/vigentes>, no dia 21 de maio de 2019.
9.

DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E DO GABARITO OFICIAL FINAL
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9.1 O candidato que desejar interpor recurso(s) contra os gabaritos oficiais da Prova Objetiva poderá fazê-lo
a partir das 7h do dia 22 até às 23h59min do dia 23 de maio de 2019.
9.4 Os resultados dos recursos julgados procedentes, bem como o gabarito oficial final, serão divulgados no
site do IFPB, no endereço <http://www.ifpb.edu.br/concursopublico/tecnico-administrativo/vigentes>,
até o dia 07 de junho de 2019.
11.

DO RESULTADO FINAL

11.8 O resultado final do Concurso Público será divulgado até o dia 01 de agosto de 2019, no portal do IFPB,
no endereço <http://www.ifpb.edu.br/concursopublico/tecnico-administrativo/vigentes>, e será
homologado por meio da publicação da lista de aprovados no Diário Oficial da União, obedecendo-se à
ordem de classificação.
16. CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO-ADMINISTRATIVO LIBRAS EDITAL Nº 149/2018
ETAPA
Inscrições
Solicitação de Isenção das Despesas de Inscrição
Divulgação das Solicitações de Isenção Deferidas e Indeferidas
Divulgação Preliminar da Relação dos Candidatos Inscritos
Interposição de Recursos da Relação dos Candidatos Inscritos
Divulgação da Relação dos Candidatos Inscritos
Divulgação da Relação dos Locais de Prova
Realização das Provas Objetivas
Divulgação do Gabarito Preliminar da Prova Objetiva
Interposição de Recursos (Provas Objetivas)
Resultados dos Recursos e Gabarito Oficial (Provas Objetivas)
Divulgação dos candidatos aptos ao procedimento de
heteroidentificação
Convocação para procedimento de heteroidentificação
Aferição da veracidade da autodeclaração como pessoa negra

PERÍODO
29 de janeiro a 01 de abril de 2019
29 a 31 de janeiro de 2019
19 de fevereiro de 2019
11 de abril de 2019

Resultado preliminar da aferição da veracidade da autodeclaração
como pessoa negra
Recurso da aferição da veracidade da autodeclaração como pessoa
negra
Resultado final da aferição da veracidade da autodeclaração como
pessoa negra
Resultado preliminar do Concurso Público

12 e 13 de abril de 2019
16 de abril de 2019
30 de abril de 2019
19 de maio de 2019
21 de maio de 2019
22 e 23 de maio de 2019
07 de junho de 2019
28 de junho de 2019
01 de julho de 2019
04 e 05 de julho de 2019
10 de julho de 2019
11 e 12 de julho de 2019
18 de julho de 2019
22 de julho de 2019

Interposição de recursos contra o resultado preliminar

23 e 24 de julho de 2019

Resultado dos recursos contra o resultado preliminar

31 de julho de 2019

Resultado Final do Concurso Público

01 de agosto de 2019

João Pessoa - PB, 26 de fevereiro de 2019.

Cícero Nicácio do Nascimento Lopes
Reitor do IFPB
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