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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
PARÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2022 - UASG 158135 - IF DO PARA

Número do Contrato: 4/2018.
Nº Processo: 23051.024983/2017-26.
Inexigibilidade. Nº 43/2017. Contratante: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA.
Contratado: 24.959.386/0001-21 - M. B SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.. Objeto: A) a
prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 12 meses, conforme
ampara na cláusula segunda do contrato.
b) promover o reajuste contratual com base no IPCA, conforme cláusula sexta do contrato..
Vigência: 29/04/2022 a 28/04/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 72.148,47. Data
de Assinatura: 25/03/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 25/03/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 158135 - IF DO PARA

Número do Contrato: 6/2020.
Nº Processo: 23051.023590/2019-51.
Pregão. Nº 10/2019. Contratante: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA. Contratado:
08.540.992/0001-51 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. Objeto: A) a
prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 12 meses, conforme
ampara na cláusula terceira do contrato nº 006/2020.
b) reajustar o valor contratual com base no índice geral de preços - mercado (IGP-M),
conforme prevê a cláusula sétima do contrato - do reajuste.. Vigência: 02/04/2022 a
01/04/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 5.745.505,92. Data de Assinatura:
25/03/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 25/03/2022).

EDITAL

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 6/2022, PUBLICADO NO D.O.U. DE 21 DE MARÇO DE 2022 - CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DE PRO F ES S O R
DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO DO IFPA

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ - IFPA, nomeado pelo Decreto de 31 de julho de 2019, publicado no Diário Oficial da União
em 1º de agosto de 2019, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna pública segunda retificação do EDITAL Nº 06/2022 e anexos, de 18 de março de 2022, publicados no dou
21 de março de 2022, conforme segue abaixo.

1.4. ...
I) Primeira Fase, de caráter eliminatório e classificatório:
Prova Objetiva, de conhecimentos básicos e específicos.
1.10. A aferição dos (as) candidatos (as) que se autodeclararem negros serão realizadas no município de Belém/PA.
6.2. O(a) candidato(a) enquadrado(a) no subitem 6.1 alínea "a" deverá enviar no ato da inscrição, no prazo estabelecido no Anexo II, o exposto abaixo:
a) cópia de documento de identificação oficial com foto (onde conste data de nascimento e nome da mãe) e CPF;
b) cópia da ficha cadastral atualizada do CadÚnico emitida em 2022;
c) declaração de hipossuficiência financeira (Anexo VI).
7.10. Será observado o direito de tempo adicional para candidatos (as) PcD`s nas situações previstas no Decreto nº 9.508, de 24 de setembro de 2018, e suas alterações, desde

que solicitado no ato da inscrição.
7.16. Após a investidura do (a) candidato (a), a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de aposentadoria ou remoção por motivo de saúde, salvo as

hipóteses excepcionais de agravamento da deficiência que impossibilitem a permanência do servidor em atividade.
7.17. Da Avaliação Biopsicossocial
7.17.1. O (a) candidato (a) com a inscrição deferida para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, se não eliminado (a) no concurso público, será convocado

(a) para se submeter à avaliação biopsicossocial, promovida por equipe multiprofissional e interdisciplinar de responsabilidade do IFPA, formada por três profissionais capacitados atuantes
nas áreas das deficiências que o (a) candidato (a) possuir, dentre os quais um deverá ser médico, e três profissionais da carreira a que o (a) candidato (a) concorrerá, que analisará a
qualificação do (a) candidato (a) como pessoa com deficiência, nos termos dos arts. 3º e 4º do Decreto nº 3.298/1999, com as alterações do Decreto Federal nº 5.296/2004; do § 1º do
art. 1º da Lei nº 12.764/2012; do § 1º do art. 2º da Lei nº 13.146/2015; da Lei nº 14.126, de 22 de março de 2021; e do Decreto nº 9.508/2018, e suas alterações.

7.17.2. A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do(a) candidato(a) e considerará:
a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;
b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;
c) a limitação no desempenho de atividades;
d) a restrição de participação.
7.17.3. Os(as) candidatos(as) deverão comparecer à avaliação biopsicossocial com uma hora de antecedência, munidos de documento de identidade original (nos moldes do

subitem 10.11 deste Edital) e de laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), emitido no máximo nos 12 (doze) meses anteriores à data publicação do edital, que ateste a
espécie e o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da CID-10, bem como a provável causa da deficiência, de acordo com o modelo constante
do Anexo VIII deste Edital, e, se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a deficiência, conforme edital de convocação.

7.17.4. O laudo médico - original ou cópia autenticada - será retido pela equipe multiprofissional e interdisciplinar de responsabilidade do IFPA por ocasião da realização da
avaliação biopsicossocial e não será devolvido em hipótese alguma.

7.17.5. Quando se tratar de deficiência auditiva, o (a) candidato (a) deverá apresentar, além do laudo médico, exame audiométrico audiometria - (original ou cópia autenticada
em cartório) realizado no máximo nos 12 (doze) meses anteriores à data de realização da avaliação biopsicossocial.

7.17.6. Quando se tratar de deficiência visual, o laudo médico deverá conter informações expressas sobre a acuidade visual aferida com e sem correção e sobre a somatória da
medida do campo visual em ambos os olhos.

7.17.7. Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o (a) candidato (a) que, por ocasião da avaliação biopsicossocial:
a) não apresentar laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório);
b) apresentar laudo que não tenha sido emitido nos últimos 12 (doze) meses da data de realização da referida avaliação;
c) deixar de cumprir as exigências de que tratam os subitens 7.17.5 e 7.17.6 deste Edital;
d) não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial;
e) não comparecer à avaliação biopsicossocial;
f) não apresentar o documento de identidade original, na forma definida no subitem 6.4.10 deste Edital; e/ou
g) evadir-se do local de realização da avaliação biopsicossocial sem passar pela inspeção médica e pela entrevista que compõem essa avaliação.
7.17.8. Demais informações a respeito da avaliação biopsicossocial constarão de edital específico de convocação, a ser publicado em conformidade com o Anexo II deste

Ed i t a l .
8.3. Para concorrer às vagas reservadas a candidatos (as) negros (as), o (a) interessado (a) deverá autodeclarar-se negro (a), conforme quesito cor ou raça, utilizado pela Fundação

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE assinalando esta opção no ato da inscrição, sendo as informações prestadas no momento da inscrição de inteira responsabilidade do (a)
candidato (a), sendo que o candidato irá passar por uma banca de aferição, que avaliará a veracidade da autodeclaração de acordo com os critérios estabelecidos pela Resolução
IFPA/CONSUP/224/2021, de 23 de fevereiro de 2021.

8.4. O deferimento das inscrições dos (as) candidatos (as) que se inscreverem nas vagas reservadas às pessoas negras estará disponível no endereço eletrônico do certame a partir
da data constante no Anexo II. O (a) candidato (a) que tiver a sua inscrição indeferida poderá impetrar recurso, na forma do subitem 18.10.

8.7. O IFPA constituirá uma Comissão Verificadora dos requisitos habilitantes, conforme determinado pela Orientação Normativa/SEGEP/MPOG nº 3 de 1º de agosto de 2016,
revogada pela Portaria Normativa n.º 04 de 06 de abril de 2018 e alterada pela Portaria SGP/SEDGG/ME Nº 14.635, de 14 de dezembro 2021 e ainda de acordo com a Resolução
IFPA/CONSUP/224/2021, de 23 de fevereiro de 2021. A Banca será responsável pela emissão de um parecer conclusivo favorável ou não à autodeclaração do (a) candidato (a), observando
a veracidade da referida autodeclaração e considerando os aspectos fenotípicos.

8.9. A Comissão Institucional de Heteroidentificação irá acatar o resultado de aferições que tenham ocorrido no âmbito do IFPA após a implementação da Resolução
IFPA/CONSUP/224/2021, de 23 de fevereiro de 2021, sendo vedada a aceitação de decisões de bancas de aferições de outras instituições.

8.9.1. Os (as) candidatos (as) nesta condição poderão pedir dispensa da aferição, apresentando junto a Comissão Central do concurso uma declaração emitida pela Comissão
Institucional de Heteroidentificação do IFPA.

8.9.2. Os(as) candidato(as) poderão solicitar a declaração referida no item 8.9.1 através do preenchimento do ANEXO VIII, através do e-mail: hetoroidentificacao@ifpa.edu.br. Após
essa etapa, o candidato deverá enviar a solicitação de dispensa para a Comissão do Concurso no e-mail: dispenca.heteroidentificacao@ifpa.edu.br, observando os prazos estabelecido no
Anexo II.

9.3. Os procedimentos de verificação da veracidade da autodeclaração visam garantir o que preconiza os termos do art. 2º da Lei n.º 12.990, de 2014, a Portaria Normativa n.º
04 de 06 de abril de 2018 e alterada pela Portaria SGP/SEDGG/ME Nº 14.635, de 14 de dezembro 2021 e ainda o que consta na Resolução IFPA/CONSUP/224/2021, de 23 de fevereiro de
2021, fornecendo a comissão responsável pela organização e realização do concurso o parecer sobre a matéria.

9.9. O (a) candidato (a) poderá interpor recurso contra o resultado preliminar da verificação da veracidade da autodeclaração, na forma do item 18.10 deste Edital, conforme
cronograma do edital.

10.33.1 Excetua-se ao disposto no item 10.33, que somente após a terceira hora de aplicação da prova os candidatos poderão levar consigo o respectivo caderno de
questões.

11.1. A pontuação máxima que poderá ser atribuída a cada candidato (a) na Prova Objetiva de Conhecimentos Básicos e Específicos, será de 100 (cem) pontos, de acordo com
os critérios do subitem 10.2.

11.3. Serão convocados(as) para a prova didática os (as) candidatos(as) aprovados (as) na prova Objetiva e classificados(as), observando o estabelecido no Decreto n.º 9.739, de
28 de março 2019, com base no disposto nos Art. 34, do mesmo diploma legal, para cada cargo/área de conhecimento, considerando as maiores notas, observada a reserva de vagas para
candidatos (as) negros (as) e portadores (as) de deficiência de que tratou os itens 8 e 7 deste Edital, a saber 20% (cinco por cento) candidatos (as) negros (as) e 05% (cinco por cento)
candidatos (as) PcDs, respeitados os empates na última colocação, conforme demonstrado a seguir:

12.2. Quanto à composição da Banca, além das situações de impedimento e suspeição previstas na Lei n.º 9.784/99, fica proibida a participação na banca examinadora de
professores coautores de publicações com candidatos (as) e orientadores acadêmicos em cursos de pós-graduação.

13.3. A aula deverá ter duração mínima de 40 (quarenta) e máxima de 50 (cinquenta) minutos, sendo o (a) candidato (a) interrompido (a) pelo presidente da banca quando
ultrapassar o tempo máximo.

13.4. O sorteio do tema da Prova de Desempenho Didático será realizado na sede da Reitoria do IFPA, com presença de auditoria e transmissão pela internet, sendo facultada
a presença de candidatos (as) e condicionado o acesso in loco à disponibilidade de espaço físico e condições sanitárias, no local de realização do sorteio.

13.5. A data, local e horário da Prova Desempenho Didático serão divulgados posteriormente, e observará o prazo mínimo de 24 horas após o sorteio do tema para sua realização,
na forma do Anexo II.

13.6. No dia da realização da Prova de Desempenho Didático, no início dos trabalhos, será realizado o sorteio da ordem de apresentação dos (as) respectivos (as) candidatos (as)
perante à banca examinadora e aos (às) demais candidatos (as). Será eliminado (a) o (a) candidato (a) que não estiver presente no sorteio da ordem de apresentação.

13.7. A prova de Desempenho Didático será gravada única e exclusivamente pela Comissão Organizadora, para efeito legal, de registro e avaliação. Não será permitido
(a) ao (à) candidato (a) ou ao público portar qualquer tipo de equipamento para tal fim. No final será lavrada ata de realização da banca com registros das ocorrências relevantes,
nos termos do decreto 9.739/2019.

13.8. Cada prova de Desempenho Didático será realizada em sessão pública, sendo objeto de gravação por dispositivo que capture sons e imagens, de forma a garantir
a sua idoneidade e confiabilidade, em atendimento ao Art. 42 do Decreto n.º 9.739, de 2019.

13.9. O (a) candidato (a) deverá comparecer ao local da prova de Desempenho Didático com antecedência mínima de 1h (uma hora) do horário estabelecido, munido
(a) de documento de identificação original com foto, conforme subitem 10.11. Antes do início da referida prova, todos (as) os (as) candidatos (as) do dia de apresentação deverão
entregar à banca o plano de aula em 3 (três) vias. No caso da não entrega do plano de aula, o (a) candidato (a) será penalizado (a) com atribuição de nota 0 (zero) no item
"elaboração e execução do plano de aula".
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13.10. Todos (as) os (as) candidatos (as) deverão estar presentes no local e horário determinado para início da prova, não sendo permitido a nenhum (a) candidato (a)
assistir a prova dos demais concorrentes.

13.10.1. A presença de espectadores no local da Prova de Desempenho Didático deve ser precedida de inscrição a ser feita, por meio de formulário próprio. Além do
formulário, o interessado deverá assinar o Termo de Compromisso e Conduta. Cabe à Comissão deferir ou não a presença na prova, justificando seu parecer e divulgando ao
interessado.

13.10.2. O deferimento da inscrição para presenciar determinada Prova de Desempenho Didático estará condicionado à disponibilidade de espaço físico e condições
sanitárias, no local de realização da prova.

13.10.3. O espectador interessado em presenciar determinada Prova de Desempenho Didático deverá comparecer à Reitoria do IFPA, no dia útil anterior ao início da
Provas de Desempenho Didático, das 14h às 16h, e dirigir-se ao protocolo geral da reitoria para preencher o formulário próprio contendo Termo de Compromisso e Conduta, Anexo
V.

13.10.4. A lista das solicitações de espectadores deferidas ou indeferidas será divulgada no local da Prova de Desempenho Didático, antes do início das bancas
examinadoras.

13.10.5. Somente será possível o acesso mediante o estabelecido nos itens 5.2 e 5.3.
13.11. Para a realização da Prova de Desempenho Didático, serão disponibilizados apenas quadro como recurso didático, cuja utilização será a critério do (a) candidato

(a).
13.12. O (a) candidato (a) poderá, dentro do limite de tempo estipulado para sua aula, também a seu critério, utilizar outros recursos didáticos, ficando sob sua

responsabilidade a montagem dos mesmos. O IFPA não se responsabilizará por eventuais problemas decorrentes do uso desses recursos.
13.13. Os critérios de avaliação do (a) candidato (a) durante a Prova de Desempenho Didático serão:

. ITEM CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO P O N T U AÇ ÃO
MÁXIMA

. 1 Plano de Aula: Elaboração e organização apresentação, descrição, clareza, adequação dos objetivos ao conteúdo
planejado, adequação dos processos de verificação de aprendizagem, citação das referências.

20

. 2 Introdução: Clareza, aspectos motivacionais, conexão entre o tema e outros conhecimentos (contextualização), exposição
clara e precisa dos objetivos da aula.

10

. 3 Conteúdos: Domínio de conteúdo, utilização de exemplos e analogias, desenvoltura e segurança nas respostas aos
questionamentos, coerência, adequação de vocabulário e termos técnicos.

20

. 4 Procedimentos: Espontaneidade, movimentação, postura, dicção, tom de voz, autocontrole, manejo de classe,
interatividade.

20

. 5 Recursos: Adequação dos recursos didáticos às técnicas, aos objetivos e aos conteúdos propostos; momento de utilização
dos recursos e seu uso adequado.

10

. 6 Finalização: Capacidade de síntese, cumprimento das etapas previstas no plano, dosagem do conteúdo em relação ao
tempo previsto.

10

. 7 Avaliação: Utilização de procedimentos avaliativos, feedback. 10

. PONTUAÇÃO TOTAL 100

13.14. A nota final da prova de Desempenho Didático será obtida pela média aritmética das notas atribuídas pelos membros da banca examinadora, sendo a nota expressa
com até 2 (duas) casas decimais depois da vírgula.

13.15. Será eliminado (a) do concurso o (a) candidato (a) que obtiver nota final inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos.
13.16. O resultado preliminar, o definitivo e o resultado consolidado da prova de Desempenho Didático serão divulgados no site do certame.
14.7. ...

. D ES C R I Ç ÃO Pontos Pontuação Máxima

. GRUPO 1: TÍTULOS ACADÊMICOS - 50

. a) Título de Doutor de curso pertencente à área de conhecimento exigida para a vaga, conforme área/subárea(s) de avaliação
da tabela da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), reconhecido, quando estrangeiro, ou
oriundo de curso devidamente reconhecido, quando brasileiro, nos termos da Lei n.º 9.394, de 1996, e alterações
subsequentes, em consonância com a qualificação exigida para a investidura no cargo

50 50

. a.1) Doutorado em qualquer área de conhecimento, recomendado/reconhecido pela Capes 40 40

. b) Título de Mestre de curso pertencente à área de conhecimento exigida para a vaga, conforme área/subárea (s) de avaliação
da tabela da Capes, reconhecido, quando estrangeiro, ou oriundo de curso devidamente reconhecido, quando brasileiro, nos
termos da Lei n.º 9.394, de 1996, e alterações subsequentes, em consonância com a qualificação exigida para a investidura
no cargo.

30 30

. b.1) Mestrado em qualquer área de conhecimento, recomendado/reconhecido pela Capes. 20 20

. c) Título de Especialista de curso pertencente à área de conhecimento exigida para a vaga, em consonância com a qualificação
exigida para a investidura no cargo, ministrado por instituição de ensino credenciada pelo MEC, com carga horária mínima
de 360 horas.

10 10

. c.1) Especialização em qualquer área de conhecimento, ministrada por instituição de ensino credenciada pelo MEC, com carga
horária mínima de 360 horas.

5 5

. GRUPO 2: EXPERIÊNCIA ACADÊMICA 20

. d) Exercício de Magistério em instituição reconhecida pelo MEC em nível médio, técnico, superior ou pós-graduação, com valor
de 0,25 (vinte cinco centésimos) pontos para cada mês, sem contabilizar fração.

0,25 20

. GRUPO 3: EXPERIÊNCIA NÃO ACADÊMICA 5

. e) Experiência profissional não acadêmica comprovada na área de conhecimento do concurso, com valor de 0,125 (cento e
vinte cinco milésimos) pontos para cada mês, sem contabilizar fração.

0,125 5

. GRUPO 4: PRODUÇÃO CIENTÍFICA 25

. f) Autoria ou coautoria de livro publicado nos últimos 5 (cinco) anos, relacionado com a qualificação exigida para a investidura
no cargo, com valor de 1,5 (um e meio) ponto. Comprovante: Capa e ficha catalográfica.

1,5 3

. g) Autoria ou coautoria de capítulo de livro publicado nos últimos 5 (cinco) anos, relacionado com a qualificação exigida para
a investidura no cargo, com valor de 0,5 (meio) ponto. Comprovante: Capa, ficha catalográfica, sumário, primeira e última
página do capítulo.

0,5 1

. h) Trabalho científico publicado nos últimos 5 (cinco) anos em periódico com conceito Qualis A - Capes, relacionado com a
qualificação exigida para a investidura no cargo, com valor de 4 (quatro) pontos.

Comprovante: primeira e última página do artigo.

4 8

. i) Trabalho científico publicado nos últimos 5 (cinco) anos em periódico com conceito Qualis B1 ou B2 - Capes, relacionado
com a qualificação exigida para a investidura no cargo, com valor de 2 (dois) pontos.

Comprovante: primeira e última página do artigo.

2 4

. j) Trabalho científico publicado nos últimos 5 (cinco) anos em periódico com conceito Qualis B3, B4 ou B5 - Capes, relacionado
com a qualificação exigida para a investidura no cargo, com valor de 1 (um) ponto.

Comprovante: Ficha catalográfica, sumário, primeira e última página do artigo.

1 2

. k) Trabalho científico publicado nos últimos 5 (cinco) anos em periódico com conceito Qualis C - Capes, relacionado com a
qualificação exigida para a investidura no cargo, com valor de 0,5 (meio) ponto.

Comprovante: primeira e última página do artigo.

0,5 1

. l) Patente concedida, relacionada com a qualificação exigida para a investidura no cargo, com valor de 3 (três) pontos por
patente.

3 6

. TOTAL DE PONTOS 100

14.11. Nas produções referidas no itens "h", "i", "j" e "k" será considerada a última avaliação Qualis disponível na plataforma Sucupira na data de publicação deste
Ed i t a l .

14.12. Considera-se exercício de magistério o cargo de professor, docente ou regente, excetuando-se outras denominações como qualificador, monitor, auxiliar, tutor, entre
outros.

14.13. Caso haja dúvidas quanto à veracidade das informações constantes no título apresentado ou caso essas informações sejam insuficientes, a banca examinadora
desconsiderará o título.

14.14. O resultado preliminar e o resultado definitivo da prova de títulos serão divulgados no site oficial do concurso, conforme datas do Anexo II.
18.11. As marcações do (a) candidato (a) no cartão de respostas da prova objetiva serão disponibilizadas no Sistema SGC/área do candidato, em contraste com o

Gabarito.
18.12. As vistas aos resultados de avaliação das bancas de provas didática e de títulos serão disponibilizadas aos (às) candidatos (as), por média na nota do item

avaliado.
18.13. No caso do recurso contra o "Resultado preliminar da prova de títulos", admitir-se-á o pedido de revisão da contagem dos pontos.
18.14. Não será permitido ao (à) candidato (a) anexar documentos comprobatórios quando da interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova de

títulos.
18.15. O recurso interposto não terá efeito suspensivo e aquele que for interposto fora do respectivo prazo não será aceito.
18.16. O IFPA é a instância para recurso, sendo soberano em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
19.6. No caso de novas autorizações de provimento, os candidatos classificados além das vagas serão convocados para nomeação, observado o mesmo cargo que restou

classificado e respeitando-se a ordem de classificação.
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19.7. Ainda no interesse da Administração e também do candidato, este poderá ser nomeado em outra Instituição Federal de Ensino.
19.7.1. Se o candidato aceitar a vaga oferecida por outra instituição, deixará de compor a relação dos candidatos aprovados neste Edital.
19.7.2. Caso o candidato não aceite ser nomeado nos termos do subitem 19.7, fica assegurada sua classificação no cargo para a qual prestou concurso, mediante

assinatura do termo respectivo.
19.8. Serão considerados os critérios estabelecidos nos itens 7 e 8 deste Edital na distribuição do quantitativo máximo de candidatos aprovados de que trata o item

19.3.
19.9. O (a) candidato (a) que, no ato da inscrição, se declarar PcD ou negro (a), se assim considerado (a) e classificado (a) nas provas do concurso, terá seu nome

publicado em lista própria e figurará, também, na lista do resultado final do concurso para a vaga destinada à ampla concorrência, à qual concorre.
20.5. Na definição do campus de lotação, após o envio da Declaração de Opção de lotação, havendo mais de um (a) candidato (a) interessado (a) no mesmo campus,

terá preferência o (a) candidato (a) com maior nota final no certame, independente da lista em que esteja classificado (a).
20.11. A ordem de convocação dos candidatos aprovados e classificados para as vagas do concurso e das que vierem a surgir no período de validade do concurso estão

estabelecidas nos itens 16.2, 7.5 e 8.1.2.1.
20.17. ...
c) estar em gozo dos direitos políticos e em dia com as obrigações eleitorais e, caso seja do sexo masculino, com as obrigações militares;
23.7. Após o resultado final do concurso público, o (a) candidato (a) aprovado (a) e classificado (a) deverá manter atualizado seus dados pessoais, principalmente o e-

mail, telefone e endereço perante o IFPA. São de exclusiva responsabilidade do (a) candidato (a) os prejuízos advindos da não atualização de seus dados.
23.8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Concurso designada pelo IFPA.
23.9. Fazem parte deste edital os seguintes anexos:
a) ANEXO I - Quadro de vagas e requisitos mínimos para o cargo de Professor EBTT;
b) ANEXO II - Cronograma de execução do concurso público;
c) ANEXO III - Temas das provas Objetiva e Didática por área de conhecimento para o cargo de Professor EBTT;
d) ANEXO IV - Formulário para Interposição de Recursos e Pedidos de Impugnação
e) ANEXO V - Formulário para Espectadores da prova didática.
f) ANEXO VI - Declaração de hipossuficiência financeira.
g) ANEXO VII - Modelo de Atestado para Candidatos que se declararam pessoas com deficiência.
h) ANEXO VIII - Modelo de Solicitação de declaração de aprovação em Heteroidentificação.
23.10. Os anexos e demais documentos correlatos, bem como quaisquer alterações, constarão no site do certame htttp://www.concusos.ifpa.edu.br.

ANEXO I - QUADRO DE VAGAS PARA O CARGO DE PROFESSOR EBTT

. Á R EA FORMAÇÃO MÍNIMA AMPLA
CO N CO R R Ê N C I A

C A N D I DAT O
(A) NEGRO (A)

PCD T OT A L LOCAL DE
REALIZACAO DAS

P R OV A S
. Administração Bacharelado em Administração ou Tecnologia em Gestão Pública ou Tecnologia em

Administração Pública
2 - 2 Belém/PA

. Agrimensura Bacharelado em Agrimensura ou Bacharelado em Engenharia de Agrimensura ou
Bacharelado em Agronomia ou Bacharelado em Engenharia Florestal ou Bacharelado em
Geologia ou Tecnologia em Agrimensura ou Bacharelado em Engenharia de Agrimensura e
Cartográfica, Tecnologia em Geoprocessamento, Tecnologia em Agrimensura, Bacharelado
em Geografia

1 1* 2

. Agronomia Bacharelado em Agronomia ou Bacharelado em Engenharia Agronômica ou Licenciatura em
Agronomia ou Licenciatura em Ciências Agrárias ou Tecnologia em Agroecologia ou
Bacharelado em Agroecologia

2 1 1* 4

. Artes Licenciatura em Artes Visuais 2 - 2

. Educação do
Campo

Licenciatura em Educação do Campo ou Licenciatura em Pedagogia 2 - 2

. Educação Física Licenciatura em Educação Física 2 2

. Engenharia
Ambiental

Bacharelado em Engenharia Ambiental ou Bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental
ou Bacharelado em Gestão Ambiental ou Tecnologia em Saneamento Ambiental ou
Tecnologia em Gestão Ambiental ou Bacharelado em Engenharia Florestal ou Tecnologia em
Processos Ambientais ou Bacharelado em Ciências Ambientais

2 - 2

. Engenharia Civil Bacharelado em Engenharia Civil 2 - 2

. Engenharia
Sanitária

Bacharelado em Engenharia Ambiental ou Bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental
ou Bacharelado em Gestão Ambiental ou Tecnologia em Saneamento Ambiental ou
Tecnologia em gestão ambiental ou Tecnologia em Processos Ambientais ou Bacharelado em
Ciências Ambientais

2 - 2

. Engenharia
Eletrônica

Bacharelado em Engenharia Eletrônica ou Bacharelado em Engenharia Elétrica ou
Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação ou Tecnologia em Automação
Industrial

1 - 1

. Filosofia Licenciatura em Filosofia 3 1 4

. Física Licenciatura em Física 2 1 3

. História Licenciatura em História 2 1 1* 4

. Informática Bacharelado em Ciências da Computação ou Bacharelado em Engenharia da Computação ou
Bacharelado em Sistema de Informação ou Bacharelado em Análise de Sistemas ou
Bacharelado em Desenvolvimento de Sistemas e de Software ou Licenciatura em Informática
ou Tecnologia de Processamento de Dados ou Tecnologia de Análise e Desenvolvimento de
Sistemas ou Tecnologia de Rede de Computadores ou Tecnologia em Sistemas para
Internet

3 1 1 5

. Letras - Habilitação
em português

Licenciatura em Letras com habilitação em língua portuguesa 3 1 4

. Letras - Habilitação
em Inglês

Licenciatura em Letras com habilitação em língua inglesa 3 1 4

. Libras Licenciatura em Letras (libras) ou Graduação em Pedagogia bilíngue 2 - 2

. Matemática Licenciatura em Matemática 3 1 4

. Pedagogia Licenciatura ou Bacharelado em Pedagogia 3 1 4

. Química Licenciatura em Química ou Licenciatura em Ciências Naturais com habilitação em
química

2 1 3

. Sociologia Licenciatura em Sociologia ou Licenciatura em Ciências Sociais ou Licenciatura em Ciências
Humanas

2 1 1* 4

. Ampla Concorrência 46 75%

. Vagas Candidata/o Negro/a 12 19%

. Vagas Candidatas/os PcD's 4 6%

. Total de Vagas 62** 100%

*vaga definida por sorteio durante o processo de elaboração do Edital
**as vagas serão destinadas para quaisquer Campi do IFPA

ANEXO II - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

. QTD AT I V I DA D ES DAT A S

. 1 Publicação do Edital de Abertura no DOU 21/03/2022

. 2 Pedidos de impugnação ao Edital 21/03/2022 e 22/03/2022

. 3 Resposta aos pedidos de impugnação 24/03/2022

. 4 Solicitação de isenção de taxa de inscrição e de atendimento especial PcD ou Lactante 28/03/2022 a 01/04/2022

. 5 Publicação do resultado da solicitação de isenção de taxa de inscrição e de atendimento especial PcD ou Lactante 04/04/2022

. 6 Recurso contra o resultado da solicitação de isenção de taxa de inscrição e de atendimento especial PcD ou Lactante 05/04/2022

. 7 Publicação do resultado do recurso da solicitação de isenção de taxa de inscrição e de atendimento especial PcD ou Lactante 06/04/2022

. 8 Inscrição de candidatos pela Internet 28/03/2022 a 15/04/2022

. 9 Pagamento da taxa de inscrição 18/04/2022

. 10 Divulgação da Lista dos Candidatos Inscritos 20/04/2022

. 11 Prazo para recurso contra lista de candidatos inscritos 21/04/2022

. 12 Divulgação da Lista dos Candidatos Inscritos após Recursos
Divulgação da Concorrência

22/04/2022

. 13 Liberação dos cartões de Inscrição, com lotação nos locais de prova 25/04/2022

. PROVA OBJETIVA

. 14 Realização da Prova Objetiva 01/05/2022

. 15 Divulgação do Gabarito Preliminar e do caderno de questões 02/05/2022
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. 16 Prazo para recursos contra o Gabarito Preliminar 03/05/2022 a 04/05/2022

. 17 Respostas dos recursos contra o Gabarito Preliminar 10/05/2022

. 18 Divulgação do Gabarito Definitivo 10/05/2022

. 19 Resultado definitivo da Prova Objetiva após os recursos 11/05/2022

. 20 Prazo para solicitar de declaração de aprovação em Heteroidentificação realizadas no IFPA 11/05/2022 a 03/06/2022

. PROVA DIDÁTICA E PROVA DE TÍTULOS

. 21 Divulgação do Edital de Convocação para a Prova Didática e a Prova de Títulos 11/05/2022

. 22 Aplicação da prova Didática 15/05/2022 e 22/05/2022

. 23 Resultado preliminar da Prova Didática 24/05/2022

. 24 Prazo de recursos contra o resultado da Prova Didática 25/05/2022 e 26/05/2022

. 25 Respostas dos recursos do resultado da Prova Didática 03/06/2022

. 26 Resultado definitivo da Prova Didática após fase de recursos 03/06/2022

. 27 Resultado preliminar da prova de Títulos 06/06/2022

. 28 Prazo de recursos contra o resultado da Prova de Títulos 07/06/2022 e 08/06/2022

. 29 Respostas dos recursos do resultado da Prova de Títulos 10/06/2022

. 30 Resultado definitivo da Prova de títulos após fase de recursos 10/06/2022

. 31 Convocação de candidatos para Perícia Médica PcD e Aferição de Heteroidentificação 10/06/2022

. 32 Perícia Médica PcD e Aferição de Heteroidentificação 12/06/2022

. 33 Resultado preliminar de Perícia Médica PcD e Aferição de Heteroidentificação 13/06/2022

. 34 Recurso contra resultado preliminar da Perícia Médica PcD e Aferição de Heteroidentificação 13/06/2022 a 14/06/2022

. 35 Resposta a Recursos sobre Perícia Médica PcD e Aferição de Heteroidentificação 16/06/2022

. 36 Resultado definitivo da Perícia Médica PcD e Aferição de Heteroidentificação 16/06/2022

. 37 Resultado final do concurso 17/06/2022

. 38 Homologação do resultado final do concurso a partir de 17/06/2022

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

. Eu,______________________________________, inscrição nº. _________________________, portador (a) do documento de identidade nº _________________, CPF nº.
_________________, telefone (s)________________________, declaro, para os devidos fins de obtenção de isenção da taxa de inscrição do Concurso Público para Provimento de Vagas
no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - IFPA, Edital nº 06/2022, que por razões de ordem financeira, não posso arcar com as despesas da taxa de inscrição sem
prejuízo de meu próprio sustento e de minha família. Ao assinar esta declaração assumo total responsabilidade legal dos termos aqui apresentados.

.

_____________,_______/_______/_______

Local e Data
. ---------------------------------------------------------------------------------------

Assinatura do(a) candidato(a)

ANEXO VII - MODELO DE ATESTADO PARA CANDIDATOS (AS) QUE SE DECLARARAM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

. Atesto, para fins de participação no Concurso Público de Provas e Títulos para cargos de PROFESSOR DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E T EC N O LÓ G I CO,
promovido pelo INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ - IFPA, que o (a) Senhor (a)
_____________________________________________________________________________________ é considerado(a) pessoa com deficiência por apresentar (descrever a espécie e o grau
ou nível de deficiência)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Código Internacional da Doença (CID-10) ___________, que resulta(m) no comprometimento das seguintes
funções:____________________________________________________________________________________________________________________________________________sendo/tendo
sido causada (descrever a provável causa da
deficiência)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

.

________________________________________ , ____/____/______
Assinatura e carimbo com o nome e o número do CRM do médico

especialista na área de deficiência/doença do candidato.

ANEXO VII - MODELO DE SOLICITAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO EM HETEROIDENTI F I C AÇ ÃO

. EU _______________________________________________________________________, residente e domiciliado na cidade de ________________________________
RG:______________________________, CPF: _________________________________, solicito, para efeitos do Concurso n° 06/2022 do IFPA, à Comissão Institucional de Heteroidentificação,
do Instituto Federal do Pará, a declaração de aprovação em Heteroidentificação previamente realizada para concorrência de vaga __________________referente ao Edital
___________________ ocorrido no IFPA no ano de 20____.

.

_______________________________________________ , ____/____/______
Assinatura Data

CLAUDIO ALEX JORGE DA ROCHA
REITOR

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DA PARAÍBA

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 001 ao Contrato nº 26/2021; CONTRATANTE:

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba;

CONTRATADO(A): VANDERLAN BENTO DOS SANTOS GOMES; OBJETO:

Prorrogação do Contrato no Contrato nº 26/2021, pelo prazo de 12 (doze)

meses. DATA E ASSINATURAS: 25/03/2022, CICERO NICÁCIO DO NASCIMENTO

LOPES, pelo Contratante VANDERLAN BENTO DOS SANTOS GOMES,

Contratado(a).

ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 001 ao Contrato nº 27/2021; CONTRATANTE:

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba;

CONTRATADO(A): JOSE OZILDO DOS SANTOS ; OBJETO: Prorrogação do Contrato

no Contrato nº 27/2021, pelo prazo de 12 (doze) meses. DATA E ASSINATURAS:

25/03/2022, CICERO NICÁCIO DO NASCIMENTO LOPES, pelo Contratante JOSE

OZILDO DOS SANTOS , Contratado(a).

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
PARANÁ

CAMPUS FOZ DO IGUAÇU
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Notifica-se a empresa TEC NEWS EIRELI, CNPJ: 05.608.779/0001-46,

da instauração do processo administrativo 23411.003212/2022-26, pelo

descumprimento das obrigações legais e contratuais, conforme Ofício nº

17/2022/CA/FOZ/IFPR, devendo apresentar de Defesa Prévia no prazo de até 05

(cinco) dias úteis, contados da publicação desta notificação. A Defesa deverá

ser enviada para o e-mail: murilo.scroccaro@ifpr.edu.br. O Processo

Administrativo seguirá seu curso independente da apresentação da Defesa,

podendo ser aplicadas as sanções previstas no Edital.

ANDERSON COLDEBELLA

Diretor Geral


