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Onde se lê: 

 

ANEXO I – CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DATAS 

Publicação de Edital no site do IFAM. 10/06/2022 

Publicação do extrato do Edital no DOU – Diário Oficial da União. 10/06/2022 

Inscrições e entrega documentação para Avaliação Curricular (somente via internet, 

até as 23:59). 

10/06/2022 a 

14/06/2022 

Solicitação de isenção do valor da inscrição (somente via internet). 10/06/2022 

Resultado da isenção. 11/06/2022 

Recurso contra o indeferimento da isenção da data de inscrição (até às 17h). 11/06/2022 

Resultado do recurso contra o indeferimento da isenção da taxa de inscrição. 14/06/2022 

Divulgação da relação de inscrição homologadas (a partir das 08h). 15/06/2022 

Prazo de recurso contra a relação de inscrições homologadas (até às 18h) 15/06/2022 

Resultado final da relação de candidatos com inscrições homologadas (a partir das 8h) 16/06/2022 

Sorteio e divulgação do tema para a prova de desempenho didático (08:00h) 17/06/2022 

Divulgação do cronograma da prova de desempenho didático (a partir das 14h). 17/06/2022 

Prova de desempenho didático 20/06/2022 a 

21/06/2022 

Resultado da prova de desempenho didático e da avaliação curricular (08:00h). 23/06/2022 

Interposição de recursos da prova de desempenho didático e avaliação curricular (até 

às 18h). 

23/06/2022 

Resultado da prova da desempenho didático e avaliação curricular, após recurso (a 

partir das 09:00h). 

24/06/2022 

Resultado final (a partir da 09:00h.). 25/06/2022 

Publicação da homologação do resultado final no DOU. 27/06/2022 

Convocação do candidatos aprovados. 28/06/2022 
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Elcivan dos Santos Silva 

Diretor Geral pro tempore IFAM – campus Coari 

Portaria Nº 1.719 – GR/IFAM, de 29 de dezembro de 2021 

ATIVIDADES DATAS 

Publicação de Edital no site do IFAM. 10/06/2022 

Publicação do extrato do Edital no DOU – Diário Oficial da União. 10/06/2022 

Inscrições e entrega documentação para Avaliação Curricular (somente via internet, 

até as 23:59). 

10/06/2022 a 

14/06/2022 

Solicitação de isenção do valor da inscrição (somente via internet). 10/06/2022 

Resultado da isenção. 14/06/2022 

Recurso contra o indeferimento da isenção da data de inscrição (até às 17h). 14/06/2022 

Resultado do recurso contra o indeferimento da isenção da taxa de inscrição(até às 

17h).. 

14/06/2022 

Divulgação da relação de inscrição homologadas (a partir das 08h). 15/06/2022 

Prazo de recurso contra a relação de inscrições homologadas (até às 18h) 15/06/2022 

Resultado final da relação de candidatos com inscrições homologadas (a partir das 8h) 16/06/2022 

Sorteio e divulgação do tema para a prova de desempenho didático (08:00h) 17/06/2022 

Divulgação do cronograma da prova de desempenho didático (a partir das 14h). 17/06/2022 

Prova de desempenho didático 20/06/2022 a 

21/06/2022 

Resultado da prova de desempenho didático e da avaliação curricular (08:00h). 23/06/2022 

Interposição de recursos da prova de desempenho didático e avaliação curricular (até 

às 18h). 

23/06/2022 

Resultado da prova da desempenho didático e avaliação curricular, após recurso (a 

partir das 09:00h). 

24/06/2022 

Resultado final (a partir da 09:00h.). 25/06/2022 

Publicação da homologação do resultado final no DOU. 27/06/2022 

Convocação do candidatos aprovados. 28/06/2022 
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