MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE
CONCURSO PÚBLICO

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Ite
m

Atividade

Data - Período
COMUM AOS DOIS CARGOS

01

Sítio eletrônico do Concurso

http://concursos.ifc.edu.br/

02

Publicação dos locais da prova objetiva (município, local e horários)

Quarta-feira, 07 de fevereiro de 2013

03

Divulgação da relação de candidatos convocados

Quarta-feira, 07 de fevereiro de 2013

04

Data das provas objetivas

Domingo, 03 de março de 2013

05

Divulgação das provas objetivas e seus gabaritos.

Domingo, 03 de março de 2013

06

Início do Período de pedido de revisão de questões da prova objetiva e de vistas
ao cartão resposta

Segunda-feira, 04 de março de 2013

07

Término do Período de pedido de revisão de questões da prova objetiva e de
vistas ao cartão resposta

Quarta-feira, 05 de março de 2013

08

Divulgação da decisão dos pedidos de revisão de questões da prova objetiva e
do gabarito definitivo da prova objetiva

Segunda-feira , 18 de março de 2013

09

Divulgação do Boletim de Desempenho Individual - BDI

Segunda-feira , 18 de março de 2013

10

Início do Período de pedido de revisão aos resultados da prova objetiva

Segunda-feira , 18 de março de 2013

11

Término do Período de pedido de revisão aos resultados da prova objetiva

Terça-feira , 19 de março de 2013

12

Divulgação da decisão dos pedidos de revisão dos resultados da prova objetiva.

Quinta-feira , 21 de março de 2013

13

Classificação final prova objetiva

Quinta-feira , 21 de março de 2013

APENAS PARA OS CARGOS QUE NÃO EXIGEM PROVA PRÁTICA

14

Divulgação do Resultado Final

Quinta-feira , 21 de março de 2013

15

Início do Período de pedido de recurso ao resultado final

Quinta-feira , 21 de março de 2013

16

Término do Período de pedido de recurso ao resultado final

Sexta-feira , 22 de março de 2013

17

Divulgação da decisão dos pedidos de recurso ao resultado final

Terça-feira , 26 de março de 2013

18

Homologação do Resultado Final

Quinta-feira , 28 de março de 2013

APENAS PARA OS CARGOS QUE EXIGEM PROVA PRÁTICA

19

Convocação para a prova prática e divulgação dos locais de prova

Quinta-feira , 21 de março de 2013

20

Data das Provas Práticas

Domingo, 07 de abril de 2013

21

Divulgação dos resultados das Provas Práticas

Terça-feira, 09 de abril de 2013

22

Início do Pedido de revisão das Provas Práticas

Quarta-feira, 10 de abril de 2013

23

Término do Pedido de revisão das Provas Práticas

Quinta-feira, 11 de abril de 2013

24

Divulgação da decisão dos pedidos de revisão dos resultados da prova Prática e
divulgação do resultado final.

Segunda-feira, 15 de abril de 2013

25

Início do Período de pedido de recurso ao resultado final

Terça-feira, 16 de abril de 2013

26

Término do Período de pedido de recurso ao resultado final

Quarta-feira, 17 de abril de 2013

27

Divulgação da decisão dos pedidos de recurso ao resultado final

Sexta-feira, 19 de abril de 2013

28

Homologação do Resultado Final

Segunda- Feira, 22 de abril de 2013

- Veja no corpo do Edital 137/2012 os locais e horários pertinentes;
- recomenda-se enfaticamente que todos leiam o inteiro teor do Edital.

EDITAL Nº 51, de 06 de Fevereiro de 2013

1. Conforme especificado no Edital n° 001/2013 e no Edital n° 003/2013, todos os
candidatos inscritos para os cargos de Bibliotecário-Documentalista e Técnico em
Laboratório/Mecânica e que compareceram à prova do dia 16/12/2012 estão convocados
para submeterem a nova prova de conhecimentos específicos (20 questões objetivas), a
ser aplicada no dia 03/03/2013 com início às 14h00min e término às 16h00min.

1.1 Locais da Prova:
Bibliotecário-Documentalista:
Local de Lotação da vaga: Ibirama e Rio do Sul
Prova será realizada no seguinte endereço: Rua Abraham Lincoln, 210, Bairro Jardim
América, Rio do Sul/ SC

Local de Lotação da vaga: São Francisco do Sul
Prova será realizada no seguinte endereço: Rua Barão do Rio Branco, nº 377, Sala
202, Centro – São Francisco do Sul/SC

Local de Lotação da vaga: Sombrio
Prova será realizada no seguinte endereço: Rua Francisco Lummertz, nº 818, Bairro
Januária, Sombrio/SC

Técnico em Laboratório/Mecânica:
Local de Lotação da vaga: Luzerna

Prova será realizada no seguinte endereço: Rua São Roque, nº 41, Centro, Luzerna – SC

2. Aplicam-se, subsidiariamente, aos termos deste edital, as normas publicadas por meio do
Edital n° 137/2012.

2.1 Para efeitos de composição da Nota Final serão mantidos os pontos obtidos pelo
candidato nas questões de conhecimentos gerais da prova realizada no dia 16.12.2012.

3. DOS PEDIDOS DE REVISÃO E RECURSO

3.1.

É admitido pedido de revisão quanto:
a.

à formulação das questões da Prova Objetiva;

b.

aos resultados das Provas Objetivas;

c.

aos resultados das Provas Práticas.

3.1.1 O período de pedido de revisão quanto à formulação das questões da Prova Objetiva e
de vistas ao cartão resposta inicia segunda-feira, 04 de março de 2013, encerra terça-feira, 05
de março de 2013 e a decisão será divulgada segunda-feira, 18 de março de 2013;

3.1.2 O período de pedido de revisão quanto aos resultados da Prova Objetiva inicia
segunda-feira, 18 de março de 2013, encerra terça-feira, 19 de março de 2013 e a decisão
será divulgada quinta-feira, 21 de março de 2013;

3.2 É admitido pedido de recurso quanto ao resultado final do Concurso.

3.2.1 O período de pedido de recurso quanto ao resultado final, para os cargos que não exigem prova prática, inicia na quinta-feira, 21 de março de 2013, encerra sexta-feira, 22 de
março de 2013, e a decisão será divulgada terça-feira, 26 de março de 2013;

3.2.2 O período de pedido de recurso quanto ao resultado da prova prática inicia na quarta feira, 10 de abril de 2013, encerra quinta-feira, 11 de abril de 2013, e a decisão será divulgada segunda-feira, 15 de abril de 2013.

3.2.3 O período de pedido de recurso quanto ao resultado final para os cargos que exigem
prova prática inicia na terça-feira, 16 de abril de 2013, encerra quarta-feira, 17 de abril de
2013, e a decisão será divulgada sexta-feira, 19 de abril de 2013.

3.3 Não será admitido pedido de revisão/recurso quanto à recontagem de pontos da Prova
Objetiva.

3.4 Os pedidos de revisão/recurso deverão ser feitos em formulário próprio, disponibilizado
no sítio eletrônico do concurso e protocolados na Reitoria do IFC ou em qualquer de
seus Campi, nos endereços constantes do item 3.1.1. do Edital 137/2012, de segundafeira a sexta-feira das 09h00min às 11h00min e das 14h00min às 16h00min.

3.5.

Não serão aceitos pedidos de revisão/vistas/recurso via fax e/ou correio eletrônico
(e-mail) ou postados no correio.

3.6.

Pedidos de revisão, vistas e/ou recurso fora das especificações estabelecidas neste
Edital serão preliminarmente indeferidos.

3.7.

O pedido de revisão, vistas e/ou recurso protocolado fora do respectivo prazo não
será aceito, sendo, para tanto, considerados a data e horário de seu protocolo.

Em hipótese alguma será concedido pedido de revisão quanto ao resultado do recurso.

Blumenau (SC), 06 de fevereiro de 2013.

Maurício Lehmann
Reitor Substituto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense

