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EDITAL  Nº  27/2016
SECRETARIA  DE  EDUCAÇÃO  SUPERIOR
EDITAL  Nº  27,  DE  03  DE  MARÇO  DE  2016
PRORROGAÇÃO  DOS  PRAZOS  DO  EDITAL  Nº  11/2016
PROCESSO  Nº  23000.005375/2016-‐37
O  Secretário  de  Educação  Superior,  no  uso  da  atribuição  que  lhe  confere  o  art.  1º,  §  2º  da  Portaria
Normativa  nº  25,  de  25  de  novembro  de  2013,  publicada  no  DOU  de  26  de  novembro  de  2013,  seção
1,  página  25,  RESOLVE:
1.  PRORROGAR  os  prazos  previstos  no  Edital  nº  11,  de  4  de  fevereiro  de  2016,  relativo  ao
Processo  Seletivo  para  professor  bolsista  do  Núcleo  de  Línguas  no  âmbito  do  Programa  Idiomas
sem  Fronteiras  –  Italiano  –  Oferta  1-2016,  publicado  em  10  de  fevereiro  de  2016  no  Diário
Oficial  da  União  nº  26,  Seção  3,  página  50,  observado  o  horário  oficial  de  Brasília  –  DF.
2.  Em  consequência,  RETIFICAR,  as  datas  dos  itens  do  Edital  nº  11,  de  4  de  fevereiro  de  2016,
especificados  conforme  disposto  a  seguir:
Onde  se  lê:  3.5  A  homologação  das  inscrições  desta  seleção  será  disponibilizada  no  endereço
eletrônico  http://isf.mec.gov.br/  a  partir  das  18h00min  do  dia  29  de  fevereiro  de  2016,  observado  o
horário  oficial  de  Brasília/DF.
Leia-se:  3.5  A  homologação  das  inscrições  desta  seleção  será  disponibilizada  no  endereço
eletrônico  http://isf.mec.gov.br/  a  partir  das  18h00min  do  dia  29  de  março  de  2016,  observado  o
horário  oficial  de  Brasília/DF.
Onde  se  lê:  3.5.1  Recursos  acerca  da  homologação  das  inscrições  serão  aceitos  via  e-mail
(isf.italiano@mec.gov.br)  das  00h00min  do  dia  1  de  março  de  2016  às  12h00min  do  dia  2  de
março  de  2016.  Os  resultados  dos  recursos  serão  postados  no  endereço
eletrônico  http://isf.mec.gov.br/  a  partir  das  17h00min  do  dia  3  de  março  de  2016,  observado  o
horário  oficial  de  Brasília/DF.
Leia-se:  3.5.1  Recursos  acerca  da  homologação  das  inscrições  serão  aceitos  via  e-mail
(isf.italiano@mec.gov.br)  das  00h00min  do  dia  30  de  março  de  2016  às  12h00min  do  dia  31  de
março  de  2016.  Os  resultados  dos  recursos  serão  postados  no  endereço
eletrônico  http://isf.mec.gov.br/  a  partir  das  17h00min  do  dia  1º  de  abril  de  2016,  observado  o
horário  oficial  de  Brasília/DF.
Onde  se  lê:  6.1.1.6  O  resultado  da  primeira  fase  será  divulgado  por  ordem  decrescente  de  classificação
no  dia  17  de  março  de  2016.  A  lista  estará  disponível  a  partir  das  17h00min  no  endereço  eletrônico
http://isf.mec.gov.br/.
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Leia-se:  6.1.1.6  O  resultado  da  primeira  fase  será  divulgado  por  ordem  decrescente  de  classificação  no
dia  11  de  abril  de  2016.  A  lista  estará  disponível  a  partir  das  17h00min  no  endereço  eletrônico
http://isf.mec.gov.br/.
Onde  se  lê:  6.1.1.9  Recursos  referentes  à  primeira  etapa  da  presente  seleção  serão  aceitos  via  e-mail
(isf.italiano@mec.gov.br)  entre  as  00h00min  do  dia  18  de  março  de  2016  e  12h00min  do  dia  19  de
março  de  2016.  Os  resultados  dos  recursos  serão  disponibilizados  no  endereço
eletrônico  http://isf.mec.gov.br/  às  16h00min  do  dia  21  de  março  de  2016.
Leia-se:  6.1.1.9  Recursos  referentes  à  primeira  etapa  da  presente  seleção  serão  aceitos  via  e-mail
(isf.italiano@mec.gov.br)  entre  as  00h00min  e  as  23h59min  do  dia  12  de  abril  de  2016.  Os
resultados  dos  recursos  serão  disponibilizados  no  endereço
eletrônico  http://isf.mec.gov.br/  às  16h00min  do  dia  13  de  abril  de  2016.
Onde  se  lê:  6.1.2.6  A  Prova  Didática  será  gravada  em  meio  magnético  ou  eletrônico  de  voz.
Leia-se:  6.1.2.6  A  Prova  Didática  será  gravada  em  meio  magnético  ou  eletrônico  de  voz  e  ocorrerá
entre  os  dias  14  e  15  de  abril  de  2016.
Onde  se  lê:  6.1.3.5  A  Entrevista  será  gravada  em  meio  magnético  ou  eletrônico  de  voz.
Leia-se:  6.1.3.5  A  Entrevista  será  gravada  em  meio  magnético  ou  eletrônico  de  voz  e  ocorrerá  entre  os
dias  14  e  15  de  abril  de  2016.
Onde  se  lê:  6.1.3.10  O  resultado  preliminar  da  segunda  fase  será  divulgado  por  ordem  decrescente  de
classificação  no  dia  4  de  abril  de  2016.  A  lista  estará  disponível  a  partir  das  17h00min  no  endereço
eletrônico  http://isf.mec.gov.br/.
Leia-se:  6.1.3.10  O  resultado  preliminar  da  segunda  fase  será  divulgado  por  ordem  decrescente  de
classificação  no  dia  19  de  abril  de  2016.  A  lista  estará  disponível  a  partir  das  17h00min  no
endereço  eletrônico  http://isf.mec.gov.br/.
Onde  se  lê:  6.1.3.11  Recursos  referentes  à  segunda  etapa  da  presente  seleção  serão  aceitos  via  e-mail
(isf.italiano@mec.gov.br)  entre  as  00h00min  do  dia  5  de  abril  de  2016  e  12h00min  do  dia  6  de
abril  de  2016.  Os  resultados  dos  recursos  serão  disponibilizados  no  endereço
eletrônico  http://isf.mec.gov.br/  às  16h00min  do  dia  7  de  abril  de  2016.
Leia-se:  6.1.3.11  Recursos  referentes  à  segunda  etapa  da  presente  seleção  serão  aceitos  via  e-mail
(isf.italiano@mec.gov.br)  entre  as  00h00min  do  dia  20  de  abril  de  2016  e  12h00min  do  dia  22  de
abril  de  2016.  Os  resultados  dos  recursos  serão  disponibilizados  no  endereço
eletrônico  http://isf.mec.gov.br/  às  16h00min  do  dia  26  de  abril  de  2016.
Onde  se  lê:  7.4  O  Resultado  Final  do  processo  seletivo  será  disponibilizado  no  endereço
eletrônico  http://isf.mec.gov.br/  no  dia  8  de  abril  de  2016  às  16h00min.
Leia-se:  7.4  O  Resultado  Final  do  processo  seletivo  será  disponibilizado  no  endereço
eletrônico  http://isf.mec.gov.br/  no  dia  27  de  abril  de  2016  às  16h00min.
3.  RETIFICA-SE,  ainda,  a  coluna  “Período”  da  tabela  do  ANEXO  I  –  “Calendário  do  Processo
Seletivo”  –  do  Edital  nº  11,  de  4  de  fevereiro  de  2016,  que  passa  a  constar  conforme  o  que
segue:
ANEXO  I  –  CALENDÁRIO  DO  PROCESSO  SELETIVO
AÇÃO

PERÍODO

HORÁRIO HORÁRIO
DE

MEIO  DE  DIVULGAÇÃO  OU  DE
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DE  INÍCIO TÉRMINO
Período  de  Inscrições
Homologação  das
Inscrições
Interposição  de  Recursos
sobre  a  Homologação  das
Inscrições
Divulgação  do  Resultado
dos  Recursos  sobre  a
Homologação  das
Inscrições
DIVULGAÇÃO  DO
RESULTADO  DA  PRIMEIRA
FASE
Interposição  de  Recursos
sobre  o  Resultado  da
Primeira  Fase
Divulgação  do  Resultado
dos  Recursos  sobre  o
Resultado  da  Primeira  Fase
Divulgação  do  Resultado
Preliminar  da  Segunda
Fase
Interposição  de  Recursos
sobre  o  Resultado  da
Segunda  Fase
Divulgação  do  Resultado
dos  Recursos  sobre  o
Resultado  da  Segunda  Fase
DIVULGAÇÃO  DO
RESULTADO  FINAL  DO
PROCESSO  SELETIVO

ENVIO  DE  DOCUMENTOS

De  11  de  fevereiro
Divulgação:  http://isf.mec.gov.br/
de  2016  a  28  de 12h00min 23h59min
  
fevereiro  de  2016
Inscrição:  isf.italiano@mec.gov.br
29  de  março  de
18h00min
-‐
http://isf.mec.gov.br/
2016
De  30  de  março  de
2016  a  dia  31  de 00h00min 12h00min
isf.italiano@mec.gov.br
março  de  2016
1º  de  abril  de  2016 17h00min

-‐

http://isf.mec.gov.br/

11  de  abril  de  2016 17h00min

-‐

http://isf.mec.gov.br/

12  de  abril  de  2016 00h00min 23h59min

isf.italiano@mec.gov.br

13  de  abril  de  2016 16h00min

-‐

http://isf.mec.gov.br/

19  de  abril  de  2016 17h00min

-‐

http://isf.mec.gov.br/

De  20  de  abril  de
2016  a  22  de  abril 00h00min 12h00min
de  2016

isf.italiano@mec.gov.br

26  de  abril  de  2016 16h00min

-‐

http://isf.mec.gov.br/

27  de  abril  de  2016 16h00min

-‐

http://isf.mec.gov.br/

                4.  Ratificam-se  as  demais  disposições  contidas  no  Edital  nº  11,  de  4  de  fevereiro  de  2016,
mantendo-se  inalterados  os  dispositivos  não  alcançados  pelo  presente  Edital.
  
JESUALDO  PEREIRA  FARIAS
SECRETÁRIO  DE  EDUCAÇÃO  SUPERIOR  
Documento  assinado  eletronicamente  por  Jesualdo  Pereira  Farias,  Secretário,  em
02/03/2016,  às  17:50,  conforme  horário  oficial  de  Brasília,  com  fundamento  da  Portaria  nº
1.042/2015  do  Ministério  da  Educação.

A  autenticidade  deste  documento  pode  ser  conferida  no  site
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http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,  informando  o  código  verificador
0146765  e  o  código  CRC  48B60C12.
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