SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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EDITAL Nº 12 DE 18 DE ABRIL DE 2017
NOTA EXPLICATIVA Nº 01/2017

A Comissão de Processo Seletivo Simplificado para contratação de professor
substituto (Física e Informática) informa aos candidatos inscritos no referido certame
que:
1) No dia 17/05 (quarta-feira), às 13:00 horas, será realizado sorteio de ponto
para as provas didáticas e de ordem dos candidatos. A presença dos candidatos não é
obrigatória. Assim que o ponto e ordem forem sorteados, publicaremos no site essas
informações.
2) No dia 18/05 (quinta-feira), as provas didáticas ocorrerão a partir da 13h, nas
dependências do IFGoiano/Campus Avançado de Hidrolândia. Com respeito às bancas
examinadoras de Informática, informamos que três bancas avaliarão cinco candidatos
cada uma, durante todo o período vespertino. Com relação às bancas examinadoras de
Física, serão duas bancas avaliando cinco candidatos, cada uma, no transcorrer desse
mesmo turno.
3) Em obediência ao item 3.3.1 do Edital nº 12/2017, no dia 18/05, às 08:00
horas, será realizado novo sorteio de ponto da prova didática e de ordem dos
candidatos para aqueles que não foram sorteados no dia anterior. O ponto sorteado
nesse dia e horário (18/05 às 08:00 horas), valerá para as provas didáticas ocorridas no
período matutino do dia 19/05. Sendo assim, haverá outro sorteio, às 13:00 horas, do
dia 18/05, para aquelas provas que ocorrerão no período vespertino do dia 19/05. Após
os referidos sorteios, publicaremos no site o ponto sorteado e a ordem dos candidatos.
4) A Comissão de Processo Seletivo não se responsabilizará por eventuais quedas
de energia que, porventura, ocorrer nas dependências do Campus Avançado de
Hidrolândia, por isso, sugerimos aos candidatos que estejam atentos a essa condição,
tendo em vista que, regularmente, isso ocorre na região onde está localizado o
Campus.
Hidrolândia, 17 de maio de 2017.
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