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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 

 
 

Edital Nº 005/2012 

 
Retificação do Edital Nº83/2011 

 
 

Concurso Público para Provimento de Cargos da Carreira Técnico-
Administrativa 

 
O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, IFRJ, no uso de suas 

atribuições legais, torna público o Edital de Retificação do Edital Nº83/2011 do Concurso Público para 
Provimento de Cargos da Carreira Técnico-Administrativa, que reabre as inscrições, altera a data da prova, o 

cronograma e os dispositivos a seguir. 

 

1. Reabre as inscrições do Concurso Público, que consta no item 5.1 do Edital, das 16 horas do dia 1º de 
fevereiro de 2012 até as 16 horas do dia 23 de março de 2012. 

2. Reabre o período de solicitação de isenção da taxa de inscrição, de que trata o item 5.3 do Edital, para 
o período entre as 16 horas do dia 1º de fevereiro de 2012 e as 16 horas do dia 08 de fevereiro de 
2012. 

3. Altera a data de divulgação da listagem nominal com o resultado prévio das solicitações de isenção da 
taxa de inscrição, de que trata o subitem 5.3.2 do Edital, para o dia 15 de fevereiro de 2012. 

4. Altera a data de interposição de recurso, quanto ao o resultado prévio das solicitações de isenção da 
taxa de inscrição, de que trata o item 5.4 do Edital, para o dia 16 de fevereiro de 2012, das 10 às 16 
horas. 

5. Altera a data de divulgação da listagem nominal com o resultado definitivo das solicitações de 
isenção da taxa de inscrição, de que trata o item 5.5 do Edital, para o dia 28 de fevereiro de 2012. 

6. Altera o período de retirada do Cartão de Confirmação de Inscrição, de que trata o item 5.7 do Edital, 
para o período de 09 a 14 de abril de 2012. 

7. Retifica a numeração dos subitens 5.5.1 e 5.5.2 para 5.7.1 e 5.7.2, respectivamente. 

8. Altera o período de correção dos dados do Cartão de Confirmação de Inscrição, de que trata o subitem 
5.7.2 do Edital, para o período de 09 a 11 de abril de 2012. 

9. Altera a data da Prova Escrita Objetiva, de que trata o item 7.1 do Edital, para o dia 15 de abril de 
2012, das 9 às 13 horas. 

10. Altera a data de divulgação do gabarito definitivo oficial da Prova, de que trata o item 7.10 do Edital, 
para o dia 20 de abril de 2012, após as 16 horas. 

11. Altera a data de divulgação das notas obtidas pelos candidatos na Prova Escrita Objetiva, de que trata 
o item 7.11 do Edital, para o dia 27 de abril de 2012. 

12. Altera o período de interposição de recursos contra o gabarito da Prova, de que trata o item 8.3 do 
Edital, para as 10 horas do dia 16 de abril até as 16 horas do dia 17 de abril de 2012. 

13. Altera a data de divulgação do Resultado/Classificação Final do Concurso Público, de que trata o item 
9.5 do Edital, para o dia 18 de maio de 2012. 
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14. Retifica o Anexo V (Cronograma) ao Edital, que passa a ter a seguinte redação: 

ETAPA / ATIVIDADE DATA DE REALIZAÇÃO 

Inscrições 1º/02/2012 a 23/03/2012 

Solicitação de Isenção de taxa de inscrição 1º/02 a 08/02/2012 

Resultado Prévio da Solicitação de Isenção 15/02/2012 

Recurso contra o resultado da Solicitação de Isenção 16/02/2012, das 10h às 16h 

Resultado Final da Solicitação de Isenção 28/02/2012 

Retirada do Cartão de Confirmação da Inscrição 09/04 a 14/04/2012 

Solicitação de correção do Cartão de Confirmação de Inscrição 09/04 a 11/04/2012 

Prova Escrita Objetiva 15/04/2012 

Divulgação do Gabarito Oficial Prévio 15/04/2012, após as 18 horas 

Interposição de recursos contra a formulação de questão e/ou 
gabarito 

16 e 17/04/2012 

Divulgação do Gabarito Oficial Definitivo 20/04/2012 

Divulgação das notas da Prova Escrita Objetiva para todos os 
cargos 

27/04/2012 

Divulgação do Resultado/Classificação Final para todos os 
cargos 

18/05/2012 

 

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2012. 

 

 
FERNANDO CESAR PIMENTEL GUSMÃO 

Reitor do IFRJ 


