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EDITAL Nº 07, DE 17 DE MARÇO DE 2023 

 
 

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 retificação II do EDITAL Nº 03/2023/REITORIA–IFPA, de 14 de fevereiro de 2023, publicado no 
DOU em 15 de fevereiro de 2023, conforme segue abaixo. 
 

1. Fica reaberto o prazo de inscrições do concurso público, conforme cronograma a seguir: 

 
PERÍODO DE INSCRIÇÃO PELA INTERNET – REABERTURA 20/3/2023 a 10/4/2023 

Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição para candidatos inscritos como pessoas com 
deficiência (conforme Lei Estadual nº 13.320/2009) 

20 e 21/3/2023 

Divulgação da análise preliminar dos pedidos de isenção 29/3/2023 

Prazo de interposição de recurso contra o resultado preliminar do pedido de isenção do pagamento 
da taxa de inscrição 

30 e 31/3/2023 

Divulgação da análise definitiva dos pedidos de isenção 6/4/2023 

Último dia para envio de documentação relacionada a concorrência de vaga APCD e atendimento 
especial 

10/4/2023 

Reimpressão do boleto (último dia para pagamento) 10/4/2023 às 20h00min 

Publicação da relação de inscritos preliminar (Geral + p.c. + Negros + Atendimento especial) 18/4/2023 

Divulgação dos locais de prova (CCI) 28/4/2023 

Realização da Prova Objetiva  7/5/2023 

 
2. O Cronograma Proposto, constante do Anexo IV será integralmente atualizado, de modo a contemplar as 

alterações decorrentes da reabertura do prazo de inscrições e alteração da data da prova objetiva.  
  

3. O Edital nº 03/2023/REITORIA-IFPA, de 14 de fevereiro de 2023 será consolidado de modo a contemplar as 
alterações decorrentes deste Termo de Retificação. 
 

4. Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias, 
permanecendo inalterados os demais itens do Edital.  

 
 

 
Belém/PA, 17 de março de 2023. 

 
 

CLAUDIO ALEX JORGE DA ROCHA  
Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará 

 


