
RETIFICAÇÃO DO EDITAL FAIFSul Nº 02/2020
 
A FUNDAÇÃO ÊNNIO DE JESUS PINHEIRO AMARAL DE APOIO AO INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL
de suas atribuições legais, torna pública a 
para o processo de provimento de vagas e cadastro de reserva para as funções de 
Coordenador (a) do Centro de Referência de Educação Profissional e Tecnológica, 
Coordenador (a) de Registros Acadêmicos e Coordenador (a) Pedagógico (a) do Centro d
Referência de Educação Profissional e Tecnológica, conforme segue:
 
1. DAS VAGAS 

No item 2.1, o Quadro I, onde se lê:
Cargo 

Coordenador(a) 
pedagógico do centro de 
referência de educação 

profissional e tecnológica 
 
Leia-se: 

Cargo 
Coordenador(a) 

pedagógico do centro de 
referência de educação 

profissional e tecnológica 
 
 
 
DAS INSCRIÇÔES:  

Quadro II – Datas das publicações

Inscrições

Homologação das inscrições

Prazo de recurso da homologação das inscrições

Resposta aos recursos

Divulgação da pontuação curricular

Prazo de recurso da pontuação curricular

Resposta dos recursos da pontuação curricular

Divulgação dos horários e locais das entrevistas

Entrevistas

Resultado 

 
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL FAIFSul Nº 02/2020 

A FUNDAÇÃO ÊNNIO DE JESUS PINHEIRO AMARAL DE APOIO AO INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE
de suas atribuições legais, torna pública a RETIFICAÇÃO DO EDITAL FAIFSul
para o processo de provimento de vagas e cadastro de reserva para as funções de 
Coordenador (a) do Centro de Referência de Educação Profissional e Tecnológica, 
Coordenador (a) de Registros Acadêmicos e Coordenador (a) Pedagógico (a) do Centro d
Referência de Educação Profissional e Tecnológica, conforme segue: 

No item 2.1, o Quadro I, onde se lê: 
Numero de vagas Formação

 

1 

 
Licenciatura em qualquer área do 
conhecimento. 
. 

Numero de vagas Formação

 

1 Licenciatura ou graduação com formação 
pedagógica ou bacharelado ou tecnólogo.

Datas das publicações, onde se lê: 

Inscrições 17/09/2020 

Homologação das inscrições 29/09/2020

Prazo de recurso da homologação das inscrições 29/09/2020 

Resposta aos recursos 01/10

da pontuação curricular 01/10

Prazo de recurso da pontuação curricular 01/10/2020 

Resposta dos recursos da pontuação curricular 05/10

Divulgação dos horários e locais das entrevistas 05/10

Entrevistas 07/10

Resultado Final 08/10/2020

A FUNDAÇÃO ÊNNIO DE JESUS PINHEIRO AMARAL DE APOIO AO INSTITUTO 
GRANDENSE, no uso 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL FAIFSul Nº 02/2020 
para o processo de provimento de vagas e cadastro de reserva para as funções de 
Coordenador (a) do Centro de Referência de Educação Profissional e Tecnológica, 
Coordenador (a) de Registros Acadêmicos e Coordenador (a) Pedagógico (a) do Centro de 

Formação 

qualquer área do 

Formação 

Licenciatura ou graduação com formação 
pedagógica ou bacharelado ou tecnólogo. 

/09/2020 – 28/09/2020 

/09/2020 

/09/2020 – 30/09/2020 

10/2020 

10/2020 

/2020 – 02/10/2020 

10/2020 

10/2020 

10/2020 

/10/2020 



Prazo de recurso do resultado final

Resposta aos recursos

Homologação do resultado final

 
Leia-se: 

Inscrições

Homologação das inscrições

Prazo de recurso da homologação das inscrições

Resposta aos recursos

Divulgação da pontuação curricular

Prazo de recurso da pontuação curricular

Resposta dos recursos da pontuação curricular

Divulgação dos horários e locais das entrevistas

Entrevistas

Resultado Final

Prazo de recurso do resultado final

Resposta aos recursos

Homologação do 

 
1.1 No item 3.2 do edital, onde 
eletrônico e deverão ser enviadas para o endereço: 
inscrições serão recebidas unicamente via correio eletrônico e deverão ser enviadas para o 
endereço: eja.ifsul@gmail.com
 
1.2 No item 3.4 do edital, onde 
exclusivamente, para o endereço eletrônico 
este edital, deverão ser enviados, e
eja.ifsul@gmail.com”. 
 

 

Prazo de recurso do resultado final 08/10/2020 

Resposta aos recursos 12/10/2020

Homologação do resultado final 12/10/2020

Inscrições 17/09/2020 

Homologação das inscrições 06/10/2020

recurso da homologação das inscrições 06/10/2020

Resposta aos recursos 08/10/2020

Divulgação da pontuação curricular 08/10/2020

Prazo de recurso da pontuação curricular 08/10/2020 

Resposta dos recursos da pontuação curricular 13/10/2020

Divulgação dos horários e locais das entrevistas 13/10/2020

Entrevistas 15/10/2020 

Resultado Final 19/10/2020

Prazo de recurso do resultado final 19/10/2020 

Resposta aos recursos 21/10/2020

Homologação do resultado final 21/10/2020

1.1 No item 3.2 do edital, onde se lê “as inscrições serão recebidas unicamente via correio 
eletrônico e deverão ser enviadas para o endereço: eja.ifsul@gmail.br

serão recebidas unicamente via correio eletrônico e deverão ser enviadas para o 
eja.ifsul@gmail.com”.  

1.2 No item 3.4 do edital, onde se lê“Os recursos, a este edital, deverão ser enviados, 
exclusivamente, para o endereço eletrônico – eja.ifsul@gmail.br”; leia-
este edital, deverão ser enviados, exclusivamente, para o endereço eletrônico 

/10/2020 – 09/10/2020 

/10/2020 

/10/2020 

17/09/2020 – 05/10/2020 

06/10/2020 

06/10/2020– 07/10/2020 

08/10/2020 

08/10/2020 

08/10/2020 – 09/10/2020 

13/10/2020 

13/10/2020 

15/10/2020 – 16/10/2020 

19/10/2020 

19/10/2020 – 204/10/2020 

21/10/2020 

21/10/2020 

“as inscrições serão recebidas unicamente via correio 
eja.ifsul@gmail.br”; leia-se “As 

serão recebidas unicamente via correio eletrônico e deverão ser enviadas para o 

Os recursos, a este edital, deverão ser enviados, 
-se “Os recursos, a 

xclusivamente, para o endereço eletrônico – 


