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  O Diretor do Instituto de Fomento e Coordenação Industrial - IFI, no uso de suas atribuições que lhe 

são conferidas, torna público os seguintes tópicos: 

  
1. DA PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

1.1. Ficam prorrogadas as inscrições até o dia 29/10/2021.   

 

2. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

2.1. Tendo em vista a prorrogação das inscrições, resta modificado o item 5.1 do Edital nº 1, de 13 

de setembro de 2021: 

 

Etapa Prazo 

Publicação do Edital 14/09/2021 

Prazo para impugnação do Edital de abertura de inscrições 14 a 16/09/2021 

Período de inscrições 
21/09/2021 a 

29/10/2021 

Divulgação da relação preliminar dos candidatos com inscrição deferida para concorrer como 

pessoa com deficiência 
08/10/2021 

Prazo para interposição de recurso quanto ao indeferimento para concorrer como pessoa com 

deficiência 
09 e 10/11/2021 

Divulgação do resultado da análise dos recursos, com a divulgação da relação final dos 

candidatos com inscrição deferida para concorrer como pessoa com deficiência 
17/11/2021 

Divulgação da relação preliminar de classificação dos candidatos 17/11/2021 

Prazo para interposição de recurso quanto à relação preliminar de classificação dos 

candidatos 
18 e 19/11/2021 

Divulgação da relação final de classificação dos candidatos e convocação para a avaliação 

biopsicossocial e para o procedimento de heteroidentificação 
Até 25/11/2021 

Período para realização da avaliação biopsicossocial 29 e 30/11/2021 

Período para realização do procedimento de heteroidentificação 29/11 a 01/12/2021 

Publicação do resultado provisório da avaliação biopsicossocial e do procedimento de 

heteroidentificação  
09/12/2021 

Prazo para interposição de recurso contra o resultado provisório da avaliação biopsicossocial 

e do procedimento de heteroidentificação 
10/12/2021 

Publicação do resultado final da avaliação biopsicossocial e do procedimento de 

heteroidentificação  
Até 17/12/2021 

Homologação do resultado final dos candidatos aprovados nas listas de ampla 

concorrência, de pessoa com deficiência e de  negros e pardos e convocação para 

apresentação dos documentos para contratação  

Até 17/12/2021 
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