Instituto Federal de Alagoas
Comissão Permanente do Magistério - COPEMA

Informativo nº 10 - Resultado preliminar da 1ª fase (prova escrita) e prazo para
recurso - Edital nº 29/2016

Informamos os resultados preliminares da primeira fase (prova escrita) do
concurso de professor efetivo - Edital nº 29/2016, conforme planilhas detalhadas de
notas gerais e dos classificados, abrindo prazo para recurso nos dias 22 e 23 de
junho de 2016, nos termos do item 8.14 do edital.
Comunicamos ainda que os candidatos, cujas inscrições solicitavam reservas
de cotas e que enviaram a documentação requerida no prazo, foram devidamente
avaliados e considerados nos resultados.
Os padrões de respostas por área e as provas escritas dos candidatos
classificados serão publicados no site do certame, ficando as demais provas à
disposição do próprio candidato, desde que seja ele o requerente, na Reitoria do
IFAL, sala da COPEMA, durante o período do recurso.

ATENÇÃO:
A segunda fase (prova de desempenho didático) ocorrerá em dois períodos,
conforme cronograma preliminar a seguir, que deverá ser detalhado no resultado
final da primeira fase, após recurso, a ser publicado até o dia 27 de junho de 2016:
Primeiro período – Grupo I de candidatos:
Dia 29 de junho de 2016: Sorteio de temas para as provas didáticas, cuja
presença do candidato é facultativa. Horário: 8 horas. Local: Reitoria.
Dia 30 de junho de 2016: Provas didáticas. Horário: 8 horas para os primeiros
sorteados e 14 horas para os últimos sorteados. Local: Campus Maceió.
Segundo período – Grupo II de candidatos:
Dia 30 de junho de 2016: Sorteio de temas para as provas didáticas, cuja
presença do candidato é facultativa. Horário: 8 horas. Local: Reitoria.
Dia 01 de julho de 2016: Provas didáticas. Horário: 8 horas para os primeiros
sorteados e 14 horas para os últimos sorteados. Local: Campus Maceió.

Maceió, 21 de junho de 2016.
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