SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE
EDITAL Nº 74 – REITORIA, DE 5 DE ABRIL DE 2018
Edital de Retificação – Referente ao Edital nº 236, de 28 de dezembro de 2017 – Concurso Público para
Técnicos–Administrativos em Educação
O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE –
IFFluminense, nomeado pelo Decreto Presidencial de 5 de abril de 2016, publicado no Diário Oficial da
União (DOU) de 6 de abril de 2016, no uso de suas atribuições legais, torna pública a retificação dos
subitens 1.7.3., 5.1.4.1., 10.5., 14.1., 14.1.1. e do Anexo I do Edital nº 236, de 28 de dezembro de 2017,
e suas alterações.
[...]
1.7.3. Os candidatos que se declararem portadores de deficiência, se não eliminados na prova
objetiva, serão convocados para se submeterem à avaliação de Equipe Multiprofissional, instituída por
Portaria do reitor da Instituição, que emitirá parecer conclusivo sobre a sua condição de Pessoa com
Deficiência.
[...]
5.1.4.1. O candidato que se declarar com deficiência, se não eliminado na prova objetiva, será
convocado para se submeter à perícia médica oficial promovida por equipe multiprofissional de
responsabilidade do Cebraspe, formada por seis profissionais, que analisará a qualificação do candidato
como deficiente, nos termos do § 1º do art. 2º da Lei nº 13.146/2015, dos arts. 3º, 4º e 43 do Decreto nº
3.298/1999, e suas alterações, do § 1º do art. 1º da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, e da
Súmula nº 377, do STJ.
[...]
10.5. A prova será realizada das 15 horas às 19 horas no local divulgado por meio do novo comprovante
de
inscrição
emitido
pelo
Cebraspe,
disponibilizado
nos
endereços
eletrônicos
http://selecoes.iff.edu.br e http://www.cespe.unb.br/concursos/iff_18_tecnico, no período
estabelecido no Anexo I deste Edital.
[...]
14.1. Facultar-se-á ao candidato dirigir-se à Comissão Organizadora do Concurso Público, nos períodos
previstos no Anexo I deste Edital, apresentando recurso, somente via Internet nos endereços
eletrônicos https://concursos.iff.edu.br e http://www.cespe.unb.br/concursos/iff_18_tecnico, contra
quaisquer dos resultados do presente certame (Isenção da Taxa de Inscrição, Inscrição das Pessoas com
Deficiência, Solicitação de Atendimento Especial, Questão da Prova Objetiva e Resultado da Verificação
dos Aspectos Fenotípicos para Reserva de Vagas).
14.1.1. O candidato que desejar interpor recurso deverá fazê-lo, individualmente, nos períodos previstos
no Anexo I deste Edital, somente via Internet, nos endereços eletrônicos https://concursos.iff.edu.br e
http://www.cespe.unb.br/concursos/iff_18_tecnico.
[...]
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ANEXO I
CRONOGRAMA
[...]
12
[...]

ETAPA/ ATIVIDADE
[...]
Disponibilização do novo comprovante de inscrição emitido pelo Cebraspe
[...]
[...]

Data provável
[...]
21/5/2018
[...]

JEFFERSON MANHÃES DE AZEVEDO
REITOR
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