
                                         

 

 

 

Edital CONIF/AI Nº 04, de 5 de maio de 2021 

CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE DOCENTES DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO “APRENDA 

DOMÓTICA KNX PRATICANDO” 

 

RETIFICAÇÃO 

ONDE LIA-SE 
 

8. DO RESULTADO 

8.1 O resultado final será divulgado por e-mail aos assessores internacionais de cada 
instituição, aos(as) candidatos(as) e também no site oficial do Conif: http://portal.conif.org.br, 
até o dia 24 de maio de 2021, conforme cronograma constante no item 9.1 deste Edital. 

 

9. DO CRONOGRAMA 

9.1 O cronograma de atividades desta seleção seguirá conforme disposto na tabela abaixo: 

ATIVIDADES DATAS E PRAZOS 

Prazo final para envio da documentação 

completa conforme item 6 do Edital 

20 de maio de 2021,  

às 23h59m (horário de Brasília) 

Divulgação do resultado final Até 24 de maio de 2021 

Previsão de início das atividades 31 de maio de 2021 

Primeira atividade síncrona 
1 de junho de 2021, às 9h00  

(horário de Brasília) 

Segunda atividade síncrona 
8 de junho de 2021, às 9h00  

(horário de Brasília) 

Terceira atividade síncrona 
11 de junho de 2021, às 9h00  

(horário de Brasília) 

Quarta atividade síncrona 
16 de junho de 2021, às 9h00  

(horário de Brasília) 
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LEIA-SE 

 

8. DO RESULTADO 

8.1 O resultado preliminar será divulgado por e-mail aos assessores internacionais de cada 
instituição, aos(as) candidatos(as) e também no site oficial do Conif: http://portal.conif.org.br, 
até o dia 24 de maio de 2021, conforme cronograma constante no item 9.1 deste Edital. 

8.1.2 Após o prazo para recursos administrativos, o resultado final será divulgado por e-mail 
aos assessores internacionais de cada instituição e também no site oficial do Conif: 
http://portal.conif.org.br, até o dia 26 de maio de 2021, conforme cronograma constante 
no item 9.1 deste Edital. 

 

9. DO CRONOGRAMA 

9.1 O cronograma de atividades desta seleção seguirá conforme disposto na tabela abaixo: 

ATIVIDADES DATAS E PRAZOS 

Prazo final para envio da documentação 

completa conforme item 6 do Edital 

20 de maio de 2021,  

às 23h59m (horário de Brasília) 

Divulgação do resultado preliminar Até 24 de maio de 2021 

Prazo para interposição de recurso 
Até as 12:00 do dia 25 de maio, 12h 

(horário de Brasília) 

Divulgação do resultado final Até 26 de maio 

Previsão de início das atividades 31 de maio de 2021 

Primeira atividade síncrona 
1 de junho de 2021, às 9h00  

(horário de Brasília) 

Segunda atividade síncrona 
8 de junho de 2021, às 9h00  

(horário de Brasília) 

Terceira atividade síncrona 
11 de junho de 2021, às 9h00  

(horário de Brasília) 

Quarta atividade síncrona 
16 de junho de 2021, às 9h00  

(horário de Brasília) 

 

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1 - Os recursos deverão ser apresentados pelo candidato por meio do endereço eletrônico: 
internacional@conif.org.br, em formato PDF. No campo assunto do e-mail deve constar o 

http://portal.conif.org.br/
http://portal.conif.org.br/
mailto:internacional@conif.org.br


                                         

 

 

 

seguinte: DOMÓTICA_2021_recurso_Sigla_da_instituição_Nome_da_candidata. Exemplo: 
DOMÓTICA_2020_recurso_IFXZ_Clarice_Lispector. 

10.2 - Não serão aceitos recursos encaminhados fora do prazo ou por qualquer outro meio 
que não o endereço eletrônico indicado no item 10.1. 

 

Brasília, 21 de maio de 2021. 

 

 
Sônia Regina Guimarães Fonseca 

Presidente do Conif 


