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CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL Nº. 01/2017 - 03 DE JULHO DE 2017 
 
O Secretário de Estado de Gestão, o Secretário de Estado Educação Esporte e Lazer e o Instituto Brasileiro 
de Formação e Capacitação – IBFC, no uso de suas atribuições legais, COMUNICAM que: 

 
1. O resultado da análise dos recursos contra o resultado preliminar da prova discursiva, do cargo de 
Professor de Educação Básica, estará disponível para consulta no endereço eletrônico www.ibfc.org.br, 
na data de 24/11/2017, a partir das 16 horas. 
 
2. O resultado definitivo da prova discursiva de ampla concorrência respeitando até o limite de 4 (quatro) 
vezes o número de vagas ofertadas, mais os empatados na última posição, e dos candidatos com 
deficiência habilitados na Prova Objetiva, do cargo de Professor de Educação Básica, estará disponível 
para consulta no endereço eletrônico www.ibfc.org.br, na data de 24/11/2017, a partir das 16 horas. 
 
3. A convocação para a Avaliação Didática, do cargo de Professor de Educação Básica, que será realizada 
nos dias 02, 03, 09 e 10/12/2017, estará disponível para consulta no endereço eletrônico 
www.ibfc.org.br, na data de 24/11/2017, a partir das 16 horas. 
 
4. Para Avaliação de Títulos, nos termos estabelecidos no item 11 do Edital n° 01/2017 do cargo de 
Professor de Educação Básica, os candidatos deverão: 
 
a) preencher o formulário de cadastro de títulos disponível no site do IBFC – www.ibfc.org.br, durante o 
período de 27/11 a 30/11/2017. 
 
b) após o preenchimento, imprimir duas vias do comprovante de cadastro dos títulos, reter uma para si e 
enviar a outra juntamente com os documentos comprobatórios, via Sedex com AR (Aviso de 
Recebimento), ao IBFC (Rua Waldomiro Gabriel de Mello, 86 – Chácara Agrindus. Taboão da Serra/SP – 
CEP: 06763-020), indicando como referência no envelope “Avaliação de Títulos SEDUC/MT”, com data de 
postagem até o dia 01/12/2017. 

 
Cuiabá, 16 de novembro de 2017. 
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