
  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

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

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO – CAMPUS DE PATOS 
EDITAL  Nº 001/2022 DE 04 DE ABRIL DE 2022 

          
PROCESSO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA 

ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO NO IFPB CAMPUS DE PATOS E FORMAÇÃO 
DE CADASTRO DE RESERVA. 

 

O Diretor Geral do Campus de Patos do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Paraíba – IFPB, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna 
pública a retificação do Edital 001/2022 em vista da prorrogação do prazo de inscrições 
e consequente alterações no cronograma do Processo Seletivo para Contratação de 
Estagiário para o IFPB Campus de Patos e Formação de Cadastro de Reserva, nos 
termos da Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de 
estudantes, bem como da Instrução Normativa nº 213, de 17 de dezembro de 2019   do 
Ministério da Economia, que estabelece orientação sobre a aceitação de estagiários no 
âmbito da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional, conforme 
alterações a seguir: 
 
Onde lia-se: 
 
3.5.1 Protocolar, no período de 04 a 08 de abril de 2022, das 8h às 11h e das 12h às 

20h, no setor de protocolo do IFPB Campus de Patos, a seguinte documentação 
(organizada sequencialmente): 

 
3.10 A lista preliminar com as inscrições deferidas será divulgada na data provável de 
11 de  abril de 2022 no endereço eletrônico: http://www.ifpb.edu.br/patos/editais. 
 

3.11 Os candidatos cujas inscrições não foram deferidas poderão interpor recurso no 
dia 12 de abril de 2022 através de documento protocolado no setor de protocolo do 
IFPB Campus de Patos, direcionado à Coordenação de Estágio do IFPB Campus de 
Patos, devidamente datado e assinado pelo candidato com assunto “Recurso da 
Seleção de Estagiário IFPB Patos Edital 001/2022”.  
 
3.12 A lista final com as inscrições deferidas e datas, horários e locais da etapa das 
entrevistas será divulgada na data provável de 14 de abril de 2022. 
 
5.2 A data provável para a divulgação do resultado preliminar será no dia 22 de abril de 

2022, através do endereço eletrônico http://www.ifpb.edu.br/patos/editais. 
 

5.3 Após  divulgação do resultado preliminar, o candidato poderá interpor recurso na 
data prevista de 25 de abril de 2022, através de documento entregue no Protocolo 
Geral do IFPB – Campus de Patos, devidamente datado e assinado pelo candidato. 
 

5.4  A data provável para divulgação do resultado final será dia 27 de abril de 2022, 
através do endereço eletrônico: http://www.ifpb.edu.br/patos/editais, conforme 
demonstrado no quadro, a seguir: 

 

http://www.ifpb.edu.br/patos/editais


9.1 O resultado preliminar será divulgado na data provável de 22 de abril de 2022, 

através do endereço eletrônico http://www.ifpb.edu.br/patos/editais. 

 

9.2 O candidato poderá interpor recurso contra a divulgação do resultado no dia 25 de 

abril de  2022, através de documento protocolado no Setor de Protocolo do IFPB 

Campus de Patos, direcionado à  Coordenação de Estágio  devidamente datado e 

assinado pelo candidato com assunto “Recurso da Seleção de Estagiários IFPB" . 

9.1 O resultado final consistirá na classificação dos candidatos, em ordem decrescente 

de pontuação na análise informada no item 4.1 deste Edital. 

Esse resultado será divulgado através de uma lista a ser publicada até a data 

provável de 27 de abril de 2022, no endereço eletrônico: 

http://www.ifpb.edu.br/patos/editais. 

 

14. DO CRONOGRAMA
  

Ações Período 
(provável) 

Local 

Publicação do Edital 04 de abril de 2022 Endereço eletrônico: 
http://www.ifpb.edu.br/patos/editais 

Inscrições 04 a 08 de abril de 
2022 

Protocolo do IFPB Patos – 
Acesso Rodovia PB 110, Alto da 
Tubiba – Patos-PB.  

Lista preliminar de 
inscritos 

11 de abril de 2022 Endereço eletrônico: 
http://www.ifpb.edu.br/patos/editais 

Recursos Inscrições 12 de abril de 2022 Protocolo do IFPB Patos – 
Acesso Rodovia PB 110, Alto da 
Tubiba – Patos-PB. 

Lista final de inscritos 14 de abril de 2022 Endereço eletrônico: 
http://www.ifpb.edu.br/patos/editais 

Entrevistas 18 e 19 de abril de 
2022 

IFPB Campus de Patos: Acesso 
Rodovia PB 110, Alto da Tubiba – 
Patos-PB. 

Resultado Preliminar 22 de abril de 2022 Portal do IFPB 
  Endereço eletrônico: 

http://www.ifpb.edu.br/patos/editais 
Interposição de 

Recursos 
25 de abril de 2022 Protocolo do IFPB Patos – 

Acesso Rodovia PB 110, Alto da 
Tubiba – Patos-PB. 

Resultado Final 27 de abril de 2022 Endereço eletrônico: 
http://www.ifpb.edu.br/patos/editais 

 

 

Leia-se: 

 

 
3.5.2 Protocolar, no período de 04 a 12 de abril de 2022, das 8h às 11h e das 12h às 

20h, no setor de protocolo do IFPB Campus de Patos, a seguinte documentação 
(organizada sequencialmente): 

 
3.10 A lista preliminar com as inscrições deferidas será divulgada na data provável de 

http://www.ifpb.edu.br/patos/editais
http://www.ifpb.edu.br/patos/editais


13 de  abril de 2022 no endereço eletrônico: http://www.ifpb.edu.br/patos/editais. 
 

3.11 Os candidatos cujas inscrições não foram deferidas poderão interpor recurso no 
dia 18 de abril de 2022 através de documento protocolado no setor de protocolo do 
IFPB Campus de Patos, direcionado à Coordenação de Estágio do IFPB Campus de 
Patos, devidamente datado e assinado pelo candidato com assunto “Recurso da 
Seleção de Estagiário IFPB Patos Edital 001/2022”.  
 
3.12 A lista final com as inscrições deferidas e datas, horários e locais da etapa das 
entrevistas será divulgada na data provável de 20 de abril de 2022. 
 
5.5 A data provável para a divulgação do resultado preliminar será no dia 28 de abril de 

2022, através do endereço eletrônico http://www.ifpb.edu.br/patos/editais. 
 

5.6 Após  divulgação do resultado preliminar, o candidato poderá interpor recurso na 
data prevista de 29 de abril de 2022, através de documento entregue no Protocolo 
Geral do IFPB – Campus de Patos, devidamente datado e assinado pelo candidato. 
 

5.7  A data provável para divulgação do resultado final será dia 02 de maio de 2022, 
através do endereço eletrônico: http://www.ifpb.edu.br/patos/editais, conforme 
demonstrado no quadro, a seguir: 

 

9.3 O resultado preliminar será divulgado na data provável de 28 de abril de 2022, 

através do endereço eletrônico http://www.ifpb.edu.br/patos/editais. 

 
9.4 O candidato poderá interpor recurso contra a divulgação do resultado no dia 29 de 

abril de  2022, através de documento protocolado no Setor de Protocolo do IFPB 

Campus de Patos, direcionado à  Coordenação de Estágio  devidamente datado e 

assinado pelo candidato com assunto “Recurso da Seleção de Estagiários IFPB" . 

9.2 O resultado final consistirá na classificação dos candidatos, em ordem decrescente 

de pontuação na análise informada no item 4.1 deste Edital. 

Esse resultado será divulgado através de uma lista a ser publicada até a data 

provável de 02 de maio de 2022, no endereço eletrônico: 

http://www.ifpb.edu.br/patos/editais. 

 
 
 
 
 
14. DO CRONOGRAMA 
 

Ações Período 
(provável) 

Local 

Publicação do Edital 04 de abril de 2022 Endereço eletrônico: 
http://www.ifpb.edu.br/patos/editais 

Inscrições 04 a 12 de abril de 
2022 

Protocolo do IFPB Patos – 
Acesso Rodovia PB 110, Alto da 
Tubiba – Patos-PB.  

Lista preliminar de 
inscritos 

13 de abril de 2022 Endereço eletrônico: 
http://www.ifpb.edu.br/patos/editais 

http://www.ifpb.edu.br/patos/editais
http://www.ifpb.edu.br/patos/editais
http://www.ifpb.edu.br/patos/editais


Recursos Inscrições 18 de abril de 2022 Protocolo do IFPB Patos – 
Acesso Rodovia PB 110, Alto da 
Tubiba – Patos-PB. 

Lista final de inscritos 20 de abril de 2022 Endereço eletrônico: 
http://www.ifpb.edu.br/patos/editais 

Entrevistas 25 e 26 de abril de 
2022 

IFPB Campus de Patos: Acesso 
Rodovia PB 110, Alto da Tubiba – 
Patos-PB. 

Resultado Preliminar 28 de abril de 2022 Portal do IFPB 
  Endereço eletrônico: 

http://www.ifpb.edu.br/patos/editais 
Interposição de 

Recursos 
29 de abril de 2022 Protocolo do IFPB Patos – 

Acesso Rodovia PB 110, Alto da 
Tubiba – Patos-PB. 

Resultado Final 02 de maio de 2022 Endereço eletrônico: 
http://www.ifpb.edu.br/patos/editais 

 
Patos, 09/04/2022 

 
Paulo Marcelo Feitoza 

Diretor Substituto do IFPB Campus de Patos 


