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ANEXO I - CRONOGRAMA 

 

EVENTO DATA 

Publicação do Edital no Diário Oficial da União 31/08/2016 

Publicação do Edital no portal do IFAM 31/08/2016 

Divulgação do Edital em veículos de comunicação de grande circulação 31/08 a 19/10/2016 

Período para impugnação do Edital 01 a 22/09/2016 

Período de Inscrição 16/09 a 19/10/2016 

Período de inscrição para os candidatos com pedido de isenção da taxa de inscrição 16 a 22/09/2016 

Divulgação dos candidatos beneficiados com a isenção da taxa de inscrição 03/10/2016 

Interposição de recursos contra a divulgação dos candidatos beneficiados com a isenção da 

taxa de inscrição  
04, 05 e 06/10/2016 

Resposta dos recursos contra a divulgação dos candidatos beneficiados com a isenção da 

taxa de inscrição 
11/10/2016 

Data final para o pagamento do boleto da taxa de inscrição.  20/10/2016 

Homologação das inscrições e divulgação dos locais da prova objetiva 06/12/2016 

Recurso contra a homologação das inscrições 07, 08 e 09/12/2016 

Resposta dos recursos contra homologação das inscrições 14/12/2016 

Divulgação da relação dos candidatos deferidos e indeferidos 14/12/2016 

Divulgação da relação candidato/vaga 14/12/2016 

DATA PROVÁVEL DA PROVA OBJETIVA 22/01/2017 

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva 22/01/2017 às 21 hs 

Interposição de recursos contra questões e os gabaritos preliminares da prova objetiva 23, 24 e 25/01/2017 

Resposta dos recursos contra questões e os gabaritos preliminares da prova objetiva 17/02/2017 

Divulgação do resultado final da prova objetiva 17/02/2017 

Recurso contra o resultado final da prova objetiva 20, 21 e 22/02/2017 

Resposta dos recursos contra o resultado final da prova objetiva 24/02/2017 

Divulgação do Resultado Final da Prova Objetiva, após recursos 24/02/2017 

DEMAIS DATAS SERÃO DIVULGADAS NO SITE http://institutobrasil.net.br 

 

Observações: 

1. O Edital será disponibilizado nos sites www.ifam.edu.br e http://institutobrasil.net.br 

2. Os Anexos deste Edital estarão disponíveis nos sites www.ifam.edu.br e http://institutobrasil.net.br no dia 14/09/2016. 

3. As datas deste cronograma poderão ser alteradas para melhor realização do concurso, mediante retificação deste edital, 

sem que isto gere direitos aos candidatos e responsabilidades ao Instituto Brasil e ao IFAM. 
 

 


