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EDITAL 002/2022 - REITORIA/IFG, DE 05 DE 

SETEMBRO DE 2022. 

 

Concurso Público para Professor do Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 2022. 

 

EDITAL COMPLEMENTAR N.03 

 

 

A Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG), nomeada por Decreto Presidencial 

de 5 de outubro de 2021, publicado no Diário Oficial da União de 6/10/2021, na forma do que dispõe o artigo 37, 

inciso II, da Constituição Federal, a Lei nº 8.112/1990 (D.O.U. de 12/12/1990), a Lei nº 9.784/1999 (D.O.U. de 

01/02/1999), a Lei nº 12.772/2012 (D.O.U. de 31/12/2012) alterada pela Lei nº 12.863/2013 (D.O.U. de 25/09/2013), 

a Lei nº 12.990/2014 (D.O.U. de 10/06/2014), a Lei nº 13.656/2018 (D.O.U. de 02/05/2018), o Decreto nº 6.593/2008 

(D.O.U. de 03/10/2008), o Decreto nº 9.739/2019 (D.O.U de 29/03/2019), o Decreto nº 7.312/2010 (D.O.U. de 

23/09/2010) alterado pelo Decreto nº 8.259/2014 (D.O.U. de 30/05/2014), a Portaria do MEC nº 10.041/2021 (D.O.U. 

de 20/08/2021), a Resolução CONSUP/IFG de nº 023 de 22 de agosto de 2016 e a Resolução CONSUP/IFG de nº 

129, de 6 de maio de 2022, torna público o presente Edital complementar com a seguinte retificação: 
 

1. Retifica, o Cronograma do concurso, que prorroga o prazo para realizar a inscrição e emitir o boleto bancário da 

taxa de inscrição. Dessa forma, o Cronograma passa a vigorar com a seguinte redação. 

 

Onde se lê: 

 

 

 

 

 

12/09 a 30/09/2022 

• Prazo para realizar inscrição e emitir o boleto bancário da taxa de inscrição, no 

endereço eletrônico <www.institutoverbena.ufg.br>, no Portal do(a) candidato(a) - 

No último dia, as inscrições e a emissão do boleto bancário serão até às 17h00. 

• Prazo para o(a) candidato(a) realizar upload do laudo médico (Anexo III) para concorrer 

à reserva de vagas e/ou requerer tempo adicional e/ou correção diferenciada, conforme 

item 3 do Edital - pessoa com deficiência. 

• Prazo para solicitação de condições especiais para realização de prova, conforme item 4 

do Edital. 

• Prazo para realizar upload dos documentos comprobatórios de ter exercido a função de 

jurado(a) no período entre a data de publicação da Lei nº 11.689, de 9 de junho de 2008 

e a data de término das inscrições, conforme subitens 12.8 e 12.9 do Edital. 

30/09/2022 • Último dia para realizar o pagamento do boleto bancário da taxa de inscrição. 

 
03/10/2022 

• Publicação do resultado preliminar da análise da documentação do(a) candidato(a) que 

realizou o upload do laudo médico (Anexo III) para concorrer à reserva de vagas e/ou 

requerer tempo adicional e/ou correção diferenciada - pessoa com deficiência. 

 

 

 

 
06/10/2022 

• Publicação do resultado preliminar das inscrições homologadas. 

• Publicação do resultado final da análise da documentação do(a) candidato(a) que 

realizou o upload do laudo médico (Anexo III) para concorrer à reserva de vagas e/ou 

requerer tempo adicional e/ou correção diferenciada - pessoa com deficiência. 

• Divulgação do resultado dos pedidos de condições especiais para realização de prova, 

no Portal do(a) candidato(a) / Requerimento. 

• Publicação do resultado preliminar da análise da documentação comprobatória de ter 

exercido a função de jurado(a) no período entre a data de publicação da Lei nº 11.689, 

de 9 de junho de 2008 e a data de término das inscrições. 
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11/10/2022 

• Publicação do resultado final das inscrições homologadas. 

• Publicação do resultado final da análise da documentação comprobatória de ter exercido 

a função de jurado(a) no período entre a data de publicação da Lei nº 11.689, de 9 de 

junho de 2008 e a data de término das inscrições. 

• Divulgação do comunicado que informa o local de realização da prova dissertativa. 

 

Leia se: 

12/09 a 06/10/2022 

• Prazo para realizar inscrição e emitir o boleto bancário da taxa de inscrição, no 

endereço eletrônico <www.institutoverbena.ufg.br>, no Portal do(a) candidato(a) - 

No último dia, as inscrições e a emissão do boleto bancário serão até às 17h00. 

• Prazo para o(a) candidato(a) realizar upload do laudo médico (Anexo III) para concorrer 

à reserva de vagas e/ou requerer tempo adicional e/ou correção diferenciada, conforme 

item 3 do Edital - pessoa com deficiência. 

• Prazo para solicitação de condições especiais para realização de prova, conforme item 4 

do Edital. 

• Prazo para realizar upload dos documentos comprobatórios de ter exercido a função de 

jurado(a) no período entre a data de publicação da Lei nº 11.689, de 9 de junho de 2008 

e a data de término das inscrições, conforme subitens 12.8 e 12.9 do Edital. 

06/10/2022 
• Último dia para realizar o pagamento do boleto bancário da taxa de inscrição. 

07/10/2022 

• Publicação do resultado preliminar das inscrições homologadas. 

• Publicação do resultado preliminar da análise da documentação do(a) candidato(a) que 

realizou o upload do laudo médico (Anexo III) para concorrer à reserva de vagas e/ou 

requerer tempo adicional e/ou correção diferenciada - pessoa com deficiência. 

• Divulgação do resultado dos pedidos de condições especiais para realização de prova, 

no Portal do(a) candidato(a) / Requerimento. 

• Publicação do resultado preliminar da análise da documentação comprobatória de ter 

exercido a função de jurado(a) no período entre a data de publicação da Lei nº 11.689, 

de 9 de junho de 2008 e a data de término das inscrições. 

13/10/2022 

• Publicação do resultado final das inscrições homologadas. 

• Publicação do resultado final da análise da documentação do(a) candidato(a) que 

realizou o upload do laudo médico (Anexo III) para concorrer à reserva de vagas e/ou 

requerer tempo adicional e/ou correção diferenciada - pessoa com deficiência. 

• Publicação do resultado final da análise da documentação comprobatória de ter exercido 

a função de jurado(a) no período entre a data de publicação da Lei nº 11.689, de 9 de 

junho de 2008 e a data de término das inscrições. 

• Divulgação do comunicado que informa o local de realização da prova dissertativa. 

 

2. Atualiza o Edital com a inclusão do Decreto nº 11.211, de 26 de setembro de 2022. 

 

3. Os demais itens do Edital permanecem inalterados. 
 

Goiânia, 30 de setembro 2022. 

 

Profª. Oneida Cristina Gomes Barcelos Irigon 

Reitora do IFG 
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