SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ
PROCESSO SELETIVO – PROFESSOR TEMPORÁRIO
EDITAL N° 01/2013 – IFAP
Retificação 01
Onde se Lê:
Área de atuação: Filosofia; código da vaga: 04; Câmpus de lotação: Laranjal do Jari;
habilitação exigida: Licenciatura plena em Filosofia; número de vagas: 01.
Leia-se:
Área de atuação: Filosofia; código da vaga: 04; Câmpus de lotação: Laranjal do
Jari; habilitação exigida: Licenciatura plena em Filosofia ou Licenciatura em áreas afins a
Filosofia; número de vagas: 01.
Onde se Lê:
2.1 As inscrições para o processo seletivo serão realizadas nos dias 28 de Janeiro de
2013 a 01 de Fevereiro de 2013, no horário das 09h00min às 12h00min e das 14h00min
às 18h00min, exclusivamente presencial, na Reitoria situado à BR 210 KM 03 S/N Brasil
Novo – Macapá – AP, podendo ser prorrogada a critério do IFAP. As Inscrições poderão
ser realizadas por procurador devidamente identificado e portando procuração, com firma
reconhecida em cartório, ou por instrumento público, no qual lhe são dados plenos
poderes pelo candidato para representá-lo na execução da inscrição e sorteio. O
procurador deverá apresentar os documentos do item 2.2 - III e IV do edital 01/2013 –
IFAP. O item 2.2 – IV deverá ser autenticado em cartório.
Leia-se:
2.1 As inscrições para o processo seletivo serão realizadas nos dias 28,29,30,31 de
Janeiro de 2013, 01,05 e 06 de Fevereiro de 2013, no horário das 09h00min às 12h00min
e das 14h00min às 18h00min, exclusivamente presencial, na Reitoria situado à BR 210
KM 03 S/N Brasil Novo – Macapá – AP, podendo ser prorrogada a critério do IFAP. As
Inscrições poderão ser realizadas por procurador devidamente identificado e portando
procuração, com firma reconhecida em cartório, ou por instrumento público, no qual lhe
são dados plenos poderes pelo candidato para representá-lo na execução da inscrição e
sorteio. O procurador deverá apresentar os documentos do item 2.2 - III e IV do edital
01/2013 – IFAP. O item 2.2 – IV deverá ser autenticado em cartório.
Onde se Lê:
2.5 A homologação das inscrições dos candidatos poderá ser confirmada a partir do
dia 08 de Fevereiro de 2013 no site do IFAP (www.ifap.edu.br).
Leia-se:
2.5 A homologação das inscrições dos candidatos poderá ser confirmada a partir do
dia 14 de Fevereiro de 2013 no site do IFAP (www.ifap.edu.br).

Onde se Lê:
7.4.2. Para o sorteio do tema da prova de desempenho didático o candidato deverá
obrigatoriamente comparecer na Reitoria no endereço constante no item 2.1, no dia 14 de
Fevereiro de 2013 às 8:00 horas.
Leia-se:
7.4.2. Para o sorteio do tema da prova de desempenho didático o candidato deverá
obrigatoriamente comparecer na Reitoria no endereço constante no item 2.1, no dia 19 de
Fevereiro de 2013 às 8:00 horas.
Onde se Lê:
7.5.1. A Prova de Desempenho Didático será realizada no dia 15 de Fevereiro de
2013, perante banca examinadora, em local e horário pré-determinado no dia do sorteio.
Leia-se:
7.5.1. A Prova de Desempenho Didático será realizada no dia 20 de Fevereiro de
2013, perante banca examinadora, em local e horário pré-determinado no dia do sorteio.
Onde se Lê:
11.1. O resultado preliminar da Prova de Desempenho Didático e de Títulos serão
publicados no endereço eletrônico do IFAP (www.ifap.edu.br) a partir do dia 18 de
Fevereiro de 2013.
Leia-se:
11.1. O resultado preliminar da Prova de Desempenho Didático e de Títulos serão
publicados no endereço eletrônico do IFAP (www.ifap.edu.br) a partir do dia 22 de
Fevereiro de 2013.
Macapá, 01 de Fevereiro de 2013.
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