Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Reitoria
Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP

PROCESSO SELETIVO PARA MOVIMENTAÇÃO INTERNA NO ÂMBITO DA
REITORIA DO IFC
EDITAL IFC Nº 282/2015, de 10 de setembro de 2015 – RETIFICAÇÃO DE 16/09/2015

A Comissão designada por meio da Portaria nº 1.850/2015, de 07/08/2015, responsável pelos
Processos Seletivos de Movimentação Interna do IFC, TORNA PÚBLICA a RETIFICAÇÃO
abaixo, referente ao Edital nº 282/2015.
RETIFICAÇÃO 3
No Artigo 1.2, onde se lê:
“1.2 Poderão ser efetuadas inscrições para todas as Pró-Reitorias/Diretorias Sistêmicas, como vagas
secundárias, independentemente de haver previsão de vagas primárias no Anexo I (coluna 2), desde
que sejam para os cargos ali descritos.”
Leia-se:
“1.2 Poderão ser efetuadas inscrições para todas as Pró-Reitorias/Diretorias Sistêmicas, como vagas
secundárias, independentemente de haver previsão de vagas primárias no Anexo I (coluna 2), desde
que os candidatos ocupem os cargos de: Auxiliar em Administração, Assistente em Administração,
Administrador, Tecnólogo em Recursos Humanos/Gestão de Pessoas ou Técnico em Assuntos
Educacionais.”
RETIFICAÇÃO 4
No Artigo 1.3, onde se lê:
“1.3 A movimentação interna ocorrerá dentro do número de vagas primárias previstas neste Edital
(Anexo I) e de vagas secundárias originárias das movimentações iniciais, especificamente para os
cargos descritos no Anexo I (coluna 2).”

Leia-se:
“1.3 A movimentação interna ocorrerá dentro do número de vagas primárias previstas neste Edital
(Anexo I) e de vagas secundárias originárias das movimentações iniciais.”
RETIFICAÇÃO 5
No Artigo 2.1.1, onde se lê:
“[...] b) atender aos requisitos para a vaga, conforme Anexo I (coluna 2)”.
Leia-se:
“[…] b) atender aos requisitos para as vagas primárias, conforme Anexo I (coluna 2) e ocupar os
cargos de Assistente em Administração, Administrador, Auxiliar em Administração, Tecnólogo em
Recursos Humanos/Gestão de Pessoas ou Técnico em Assuntos Educacionais, para candidatar-se às
vagas secundárias.”

RETIFICAÇÃO 6
No Artigo 3.2, onde se lê:
“3.2 As inscrições serão admitidas somente via protocolo da Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP,
no período de 10 de setembro de 2015 até as 16h00 do dia 16 de setembro de 2015 conforme o
cronograma do presente Edital (Anexo V). Não serão aceitas inscrições encaminhadas após prazo
estabelecido.”
Leia-se:
“3.2 As inscrições serão admitidas somente via protocolo da Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP,
no período de 10 de setembro de 2015 até as 15h00 do dia 17 de setembro de 2015 conforme o
cronograma do presente Edital (Anexo V). Não serão aceitas inscrições encaminhadas após prazo
estabelecido.”

RETIFICAÇÃO 7
No Artigo 3.8, onde se lê:

“3.8. A homologação das inscrições será publicada no dia 17 de setembro de 2015.”
Leia-se:
“3.8. A homologação das inscrições será publicada no dia 18 de setembro de 2015.”

RETIFICAÇÃO 8
No Artigo 3.10, onde se lê:
“3.10 Caberá pedido de reconsideração das inscrições não homologadas a ser protocolado na DGP,
no dia 18 de setembro de 2015, até as 16h00.”
Leia-se:
“3.10 Caberá pedido de reconsideração das inscrições não homologadas a ser protocolado na DGP,
no dia 21 de setembro de 2015, até as 16h00.”

RETIFICAÇÃO 9
No Artigo 3.11, onde se lê:
“3.11 O resultado dos pedidos de reconsideração das inscrições não homologadas será divulgado no
dia 21 de setembro de 2015.”
Leia-se:
“3.11 O resultado dos pedidos de reconsideração das inscrições não homologadas será divulgado no
dia 22 de setembro de 2015.”

RETIFICAÇÃO 10
No Artigo 4.4, onde se lê:

“4.4 A avaliação dos pedidos de movimentação interna pela unidade de localização de destino,
incluindo a análise dos documentos, para as vagas previstas neste edital (primárias), ocorrerá no
período de 21 de setembro de 2015 a 23 de setembro de 2015. ”
Leia-se:
“4.4 A avaliação dos pedidos de movimentação interna pela unidade de localização de destino,
incluindo a análise dos documentos, para as vagas previstas neste edital (primárias), ocorrerá no
período de 22 de setembro de 2015 a 24 de setembro de 2015.”

RETIFICAÇÃO 11
No Artigo 4.5, onde se lê:
“4.5 A avaliação dos pedidos de movimentação interna pela unidade de localização de destino, para
as vagas secundárias, caso haja, incluindo a análise dos documentos, ocorrerá no período de 28 de
setembro de 2015 a 30 de setembro de 2015.”
Leia-se:
“4.5 A avaliação dos pedidos de movimentação interna pela unidade de localização de destino, para
as vagas secundárias, caso haja, incluindo a análise dos documentos, ocorrerá no período de 29 de
setembro de 2015 a 01 de outubro de 2015.”

RETIFICAÇÃO 12
No Artigo 5.1, onde se lê:
“5.1 O resultado preliminar da seleção para as vagas primárias será divulgado por
cargo/área/unidade de localização, no dia 24 de setembro de 2015 a partir das 17h30.”
Leia-se:
“5.1 O resultado preliminar da seleção para as vagas primárias será divulgado por

cargo/área/unidade de localização, no dia 25 de setembro de 2015 a partir das 17h30.”

RETIFICAÇÃO 13
No Artigo 5.2, onde se lê:
“5.2 Caberá pedido de revisão ao resultado preliminar das vagas primárias, a ser interposto pelo
servidor interessado, no dia 25 de setembro de 2015 somente até as 16h00.”
Leia-se:
“5.2 Caberá pedido de revisão ao resultado preliminar das vagas primárias, a ser interposto pelo
servidor interessado, no dia 28 de setembro de 2015 somente até as 16h00.”

RETIFICAÇÃO 14
No Artigo 5.4, onde se lê:
“5.4 A divulgação do resultado dos pedidos de revisão do resultado preliminar para as vagas
primárias, bem como a homologação do resultado final, serão divulgados no dia 28 de setembro de
2015, por meio da internet no endereço eletrônico www.ifc.edu.br.”
Leia-se:
“5.4 A divulgação do resultado dos pedidos de revisão do resultado preliminar para as vagas
primárias, bem como a homologação do resultado final, serão divulgados no dia 29 de setembro de
2015, por meio da internet no endereço eletrônico www.ifc.edu.br.”

RETIFICAÇÃO 15
No Artigo 5.5, onde se lê:
“5.5 O resultado preliminar da seleção para as vagas secundárias, caso haja, será divulgado por
cargo/área/unidade de localização, no dia 01 de outubro de 2015 a partir das 17h30.”

Leia-se:
“5.5 O resultado preliminar da seleção para as vagas secundárias, caso haja, será divulgado por
cargo/área/unidade de localização, no dia 02 de outubro de 2015 a partir das 17h30.”

RETIFICAÇÃO 16
No Artigo 5.6, onde se lê:
“5.6 Caberá pedido de revisão ao resultado preliminar das vagas secundárias, a ser interposto pelo
servidor interessado, no dia 02 de outubro de 2015 somente até as 16h00.”
Leia-se:
“5.6 Caberá pedido de revisão ao resultado preliminar das vagas secundárias, a ser interposto pelo
servidor interessado, no dia 05 de outubro de 2015 somente até as 16h00.”

RETIFICAÇÃO 17
No Artigo 5.8, onde se lê:
“5.8 A divulgação do resultado dos pedidos de revisão do resultado preliminar para as vagas
secundárias, bem como a homologação do resultado final, serão divulgados no dia 05 de outubro de
2015, por meio da internet no endereço eletrônico www.ifc.edu.br. ”
Leia-se:
“5.8 A divulgação do resultado dos pedidos de revisão do resultado preliminar para as vagas
secundárias, bem como a homologação do resultado final, serão divulgados no dia 06 de outubro de
2015, por meio da internet no endereço eletrônico www.ifc.edu.br.”

RETIFICAÇÃO 18

Nos Anexos II, III e IV onde se lê:
( )Vaga primária:
( ) DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL/COORDENAÇÃO-GERAL DE
ENGENHARIA
( ) DIRETORIA DE GESTÃO DE
PESSOAS/COORDENAÇÃO-GERAL DE
ADMINISTRAÇÃO DE PEPSSOAL/COORDENAÇÃO
DE SELEÇÃO, INGRESSO E CONTROLE DE
CONTRATOS
( ) DIRETORIA DE GESTÃO DE
PESSOAS/COORDENAÇÃO-GERAL DE CADASTRO,
LOTAÇÃO E PAGAMENTO
( ) PRO-REITORIA DE
ADMINISTRAÇÃO/DIRETORIA DE EXECUÇÕES
FINANCEIRAS/COORDENAÇÃO DE DIÁRIAS E
PASSAGENS

( ) Vaga secundária:
( ) Coordenação-Geral de Comunicação

( ) Coordenação-Geral de Procedimentos
Administrativos Disciplinares

( ) Gabinete
( ) Diretoria de Tecnologia da Informação

( ) Ouvidoria
( ) Pró-Reitoria de Desenvolvimento Humano e
( ) PRO-REITORIA DE
ADMINISTRAÇÃO/ASSESSORIA DA PRO-REITORIA Social
DE ADMINISTRAÇÃO
( ) Pró-Reitoria de Ensino
( ) Procuradoria Federal
( ) PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
( ) Unidade de Auditoria Interna

Leia-se:
( )Vaga primária:
( ) DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL/COORDENAÇÃO-GERAL DE
ENGENHARIA
( ) DIRETORIA DE GESTÃO DE
PESSOAS/COORDENAÇÃO-GERAL DE
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL/COORDENAÇÃO DE
SELEÇÃO, INGRESSO E CONTROLE DE CONTRATOS
( ) DIRETORIA DE GESTÃO DE
PESSOAS/COORDENAÇÃO-GERAL DE CADASTRO,
LOTAÇÃO E PAGAMENTO
( ) PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/DIRETORIA
DE EXECUÇÕES FINANCEIRAS/COORDENAÇÃO DE
DIÁRIAS E PASSAGENS

( ) Vaga secundária:
( ) Pró-Reitoria de Administração

( ) Pró-Reitoria de Desenvolvimento Humano e
Social
( ) Pró-Reitoria de Ensino
( ) Pró-Reitoria de Extensão
( ) Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e
Inovação
( ) Diretoria de Desenvolvimento Institucional
( ) Diretoria de Gestão de Pessoas

( ) Diretoria de Tecnologia da Informação
( ) Coordenação-Geral de Comunicação
( ) PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/ASSESSORIA ( ) Coordenação-Geral de Procedimentos
Administrativos Disciplinares
DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
( ) Gabinete
( ) Ouvidoria
( ) PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
( ) Procuradoria
( ) Unidade de Auditoria Interna

RETIFICAÇÃO 19
No Anexo V, onde se lê:

CRONOGRAMA
ETAPA

DATAS

Inscrições

10/09/2015 a 16/09/2015 até as 16h00

Publicação da Homologação das Inscrições 17/09/2015
Pedidos de Reconsideração das Inscrições

18/09/2015 até as 16h00

Publicação dos Resultados das
Reconsiderações das Inscrições

21/09/2015

Avaliação dos Pedidos de Movimentação
Interna (Vagas Primárias)

21/09/2015 a 23/09/2015

Publicação do Resultado Preliminar
(Vagas Primárias)

24/09/2015 a partir das 17h30

Pedidos de Revisão do Resultado
Preliminar (Vagas Primárias)

25/09/2015 até as 16h00

Publicação do Resultado dos Pedidos de
Revisão do Resultado Preliminar (Vagas
Primárias)

28/09/2015

Publicação da Homologação do Resultado
Final (Vagas Primárias)

28/09/2015

Avaliação dos Pedidos de Movimentação
Interna (Vagas Secundárias)

28/09/2015 a 30/09/2015

Publicação do Resultado Preliminar
(Vagas Secundárias)

01/10/2015 a partir das 17h30

Pedidos de Revisão do Resultado
Preliminar (Vagas Secundárias)

02/10/2015 até as 16h00

Publicação do Resultado dos Pedidos de
Revisão do Resultado Preliminar (Vagas
Secundárias)

05/10/2015

Publicação da Homologação do Resultado
Final (Vagas Secundárias)

05/10/2015

Leia-se:
CRONOGRAMA

ETAPA

DATAS

Inscrições

10/09/2015 a 17/09/2015 até as 15h00

Publicação da Homologação das
Inscrições

18/09/2015

Pedidos de Reconsideração das Inscrições 21/09/2015 até as 16h00
Publicação dos Resultados das
Reconsiderações das Inscrições

22/09/2015

Avaliação dos Pedidos de Movimentação
Interna (Vagas Primárias)

22/09/2015 a 24/09/2015

Publicação do Resultado Preliminar
(Vagas Primárias)

25/09/2015 a partir das 17h30

Pedidos de Revisão do Resultado
Preliminar (Vagas Primárias)

28/09/2015 até as 16h00

Publicação do Resultado dos Pedidos de
Revisão do Resultado Preliminar (Vagas
Primárias)

29/09/2015

Publicação da Homologação do Resultado 29/09/2015
Final (Vagas Primárias)
Avaliação dos Pedidos de Movimentação
Interna (Vagas Secundárias)

29/09/2015 a 01/10/2015

Publicação do Resultado Preliminar
(Vagas Secundárias)

02/10/2015 a partir das 17h30

Pedidos de Revisão do Resultado
Preliminar (Vagas Secundárias)

05/10/2015 até as 16h00

Publicação do Resultado dos Pedidos de
Revisão do Resultado Preliminar (Vagas
Secundárias)

06/10/2015

Publicação da Homologação do Resultado 06/10/2015
Final (Vagas Secundárias)

Blumenau, 16 de setembro de 2015.

___________________________
A Comissão
Portaria nº 1.850/2015, de 07/08/2015

