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EDITAL Nº 139/2016 – INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – RETIFICAÇÃO 02

Dispõe  sobre  o  Concurso  Público  para
provimento,  em  caráter  efetivo,  destinado  ao
cargo de PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO,
TÉCNICO  E  TECNOLÓGICO  do  Instituto
Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia
Catarinense  – IFC.

ONDE SE L  Ê:
17. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NOS CARGOS

17.1 A investidura no cargo do candidato aprovado no concurso de que trata este Edital está

condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos:

a) ter sido aprovado e classificado no concurso, na forma estabelecida neste Edital;

b) ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, neste último caso, estar amparado pelo

estatuto de  igualdade entre brasileiros e portugueses, nos termos do §1º do Art. 12 da

Constituição Federal de 1988;

c) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da posse;

d) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada através

de Atestado de Saúde para Investidura em Cargo Público;

e)  não acumular cargos, empregos e  funções públicas,  exceto aqueles permitidos pela

Constituição Federal de 1988, assegurada a hipótese de opção dentro do prazo para posse,

previsto no §1º do Art.13 da Lei n° 8.112/90;

f) estar em dia com as obrigações eleitorais;

g) estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;

h) estar em gozo dos direitos políticos;

i)  possuir  escolaridade/habilitação  profissional  exigida  para  o  cargo  ao  qual  está

concorrendo, de acordo com as exigências deste Edital. A comprovação da escolaridade dar-

se-á através de diploma/título, ou atestados de conclusão em que conste que o candidato

cumpriu  todos  os  requisitos  para  a  outorga  de  grau  e  que  está  aguardando  apenas  a
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emissão do diploma devidamente registrado, acompanhado do histórico escolar fornecido

por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação;

j) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a investidura

em cargo público federal, prevista no Art. 137 da Lei nº. 8.112/90;

k)  não receber proventos de aposentadoria que caracterizem acumulação ilícita de cargos,

na forma do art. 37, Inciso XVI, da Constituição Federal de 1988;

l)  apresentar autorização de acesso à Declaração de Ajuste anual do Imposto de Renda

Pessoa Física;

m) apresentar Certidão de Antecedentes Criminais, emitida através do endereço eletrônico

<www.dfp.gov.br>;

n) apresentar outros documentos que se fizerem necessários no momento da posse.

LEIA-SE:
.

17.1 A investidura no cargo do candidato aprovado no concurso de que trata este Edital está

condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos:

a) ter sido aprovado e classificado no concurso, na forma estabelecida neste Edital;

b) ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, neste último caso, estar amparado pelo

estatuto de  igualdade entre brasileiros e portugueses, nos termos do §1º do Art. 12 da

Constituição Federal de 1988;

c) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da posse;

d) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada através

de Atestado de Saúde para Investidura em Cargo Público;

e)  não acumular cargos, empregos e  funções públicas,  exceto aqueles permitidos pela

Constituição Federal de 1988, assegurada a hipótese de opção dentro do prazo para posse,

previsto no §1º do Art.13 da Lei n° 8.112/90;

f) estar em dia com as obrigações eleitorais;

g) estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;

h) estar em gozo dos direitos políticos;
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i)  possuir  escolaridade/habilitação  profissional  exigida  para  o  cargo  ao  qual  está

concorrendo, de acordo com as exigências deste Edital. A comprovação da escolaridade dar-

se-á através de diploma/título, ou atestados de conclusão em que conste que o candidato

cumpriu  todos  os  requisitos  para  a  outorga  de  grau  e  que  está  aguardando  apenas  a

emissão do diploma devidamente registrado, acompanhado do histórico escolar fornecido

por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação;

j) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a investidura

em cargo público federal, prevista no Art. 137 da Lei nº. 8.112/90;

k)  não receber proventos de aposentadoria que caracterizem acumulação ilícita de cargos,

na forma do art. 37, Inciso XVI, da Constituição Federal de 1988;

l)  apresentar autorização de acesso à Declaração de Ajuste anual do Imposto de Renda

Pessoa Física;

m) apresentar Certidão de Antecedentes Criminais, emitida através do endereço eletrônico

<www.dfp.gov.br>;

n) apresentar outros documentos que se fizerem necessários no momento da posse.

o)  O candidato investido no cargo de Professor de Carr eira de Magistério do Ensino

Básico, Técnico e Tecnológico deverá participar de Programa de Formação Inicial e

Continuada sobre o domínio didático e prática pedag ógica, dentre outras formações

de interesse institucional, a critério da Administr ação, em atenção aos normativos que

tratam da aprovação de servidores em estágio probat ório.    

Blumenau, 21 de setembro de 2016.
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