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Órgão: Ministério da Educação/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná/Gabinete

EDITAL Nº 21, DE 24 DE JUNHO DE 2019 RETIFICA O EDITAL Nº 6/2019 - CONCURSO PÚBLICO

PARA PROVIMENTO DE VAGAS DA CARREIRA DE TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DE

NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR

O Reitor pro tempore do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná, no uso

da competência que lhe confere a Portaria MEC nº 603 de 08 de julho de 2016, publicada no Diário O�cial

da União no dia 11 de julho de 2016, seção 2, página 14, em atendimento às representações protocoladas

sob o nº PR-00038974/2019 e PR-00037370/2019 juntadas à Notícia de Fato nº 1.25.000.002248/2019-07

pelo Ministério Público Federal/PR, torna público o EDITAL nº 21/2019, de 24 de junho de 2019, que reti�ca

o EDITAL Nº 06/2019, de 21 de maio de 2019 referente ao Concurso Público para provimento de cargos

efetivos da Carreira de TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO, de que trata a Lei 11.091, de 12 de

janeiro de 2005 e alterações posteriores, observados os termos da Lei 8.112/90 para o Quadro Permanente

deste Instituto Federal e lotação em quaisquer dos seus campi e Reitoria ou em outras unidades que

possam ser implantadas dentro do prazo de validade deste concurso, conforme necessidade e

determinação do IFPR, bem como das normas e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos,

conforme especi�cações a seguir:

ANEXO I - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO CONCURSO 2019

Ficam alteradas as datas e respectivas atividades do Concurso Público para provimento dos

cargos da carreira de TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO de Nível Médio e Superior conforme a

seguir:

Atividade Início

Período de Inscrição 31/05 a 15/07/2019

Sorteio Vagas Cotista - 08h30min 27/06/2019

Reabertura do Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição 01 a 04/07/2019

Resultado do pedido de isenção 09/07/2019

Período para pagamento da taxa de inscrição via boleto Até 16/07/2019

Relação de inscritos no concurso 23/07/2019

Recurso contra as inscrições indeferidas 24 e 25/07/2019

Homologação dos inscritos 29/07/2019

Prazo para recursos contra o resultado homologado das inscrições 30 e 31/07/2019

Divulgação da relação candidato/vaga/ensalamento 14/08/2019

Realização das provas objetivas 18/08/2019

Divulgação dos gabaritos o�ciais preliminares das provas objetivas 19/08/2019

Prazo recursal contra os gabaritos o�ciais preliminares das provas objetivas 20 e 21/08/2019

Divulgação do resultado provisório das provas objetivas 03/09/2019

Prazo recursal contra o resultado provisório da prova objetiva 04 e 05/09/2019

Divulgação do resultado o�cial �nal das provas objetivas, após recursos 09/09/2019

Publicação do Edital de Convocação para a prova prática 09/09/2019

Publicação das bancas de avaliação da prova prática 10/09/2019

Aplicação da prova prática 13 a 16/09/2019

Divulgação do resultado provisório da prova prática 18/09/2019

Prazo recursal referente à prova prática 19 e 20/09/2019

Divulgação do resultado �nal da prova prática, pós recursos 25/09/2019

Convocação para aferição da autodeclaração cotista 04/10/2019



Realização da aferição da autodeclaração cotista 13/10/2019

Resultado preliminar da aferição da autodeclaração cotista 16/10/2019

Prazo recursal do resultado preliminar da aferição da autodeclaração cotista 17 e 18/10/2019

Publicação do resultado provisório para todos os cargos 23/10/2019

Prazo recursal do resultado provisório para todos os cargos 24 e 25/10/2019

Publicação do RESULTADO FINAL 30/10/2019

As datas acima alteradas passam a vigorar para todos os itens contidos no respectivo edital.

ODACIR ANTONIO ZANATTA

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certi�cada.


