
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO

CAMPUS ALAGOINHAS

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01 de 05 de janeiro 2023

RETIFICA EDITAL Nº 214, DE 29 DE DEZEMBRO DE DEZEMBRO DE 2022 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO CAMPUS

ALAGOINHAS

RETIFICAR  4. DAS INSCRIÇÕES

Item 4.1

ONDE SE LÊ:

Período: 16 de janeiro a 30 de janeiro de 2023, até as 23h e 59min.

LEIA-SE: 

Período: Conforme Cronograma (ANEXO VI).

Item 4.2

ONDE SE LÊ:

A relação de candidatos inscritos homologados estará disponível no endereço eletrônico indicado no subitem 1.2

deste edital, a par r das 12:00 h do dia 31 de janeiro de 2023.

LEIA-SE: 

A relação de candidatos inscritos homologados estará disponível no endereço eletrônico indicado no subitem 1.2

deste edital, na data indicada pelo Cronograma (ANEXO VI) deste Edital.

Item 4.3

ONDE SE LÊ:

O candidato terá até as 12h do dia 01 de fevereiro de 2023, para interpor recurso, através do email

selecaoprofessor@alagoinhas.i aiano.edu.br, mediante preenchimento de formulário específico disponível no

Anexo V deste Edital

LEIA-SE:

O candidato poderá interpor recurso, através do email selecaoprofessor@alagoinhas.i aiano.edu.br, mediante



preenchimento de formulário específico disponível no Anexo V deste Edital. A data para interposição de recurso

está indicada no Cronograma (ANEXO VI) deste Edital.

Item 4.4

ONDE SE LÊ:

O candidato deverá consultar a relação defini va de candidatos inscritos no endereço eletrônico indicado no

subitem 1.2 deste edital, a par r das 12:00 h do dia 06 de fevereiro de 2023.

LEIA-SE:

O candidato deverá consultar a relação defini va de candidatos inscritos no endereço eletrônico indicado no

subitem 1.2 deste edital, na data indicada no Cronograma (ANEXO VI) deste Edital.

RETIFICAR 6. DA PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO

Item 6.2

ONDE SE LÊ:

A convocação para o sorteio de pontos será divulgada no endereço eletrônico indicado no subitem 1.2 deste

edital, a par r das 12:00 h do dia 06 de fevereiro de 2023. O critério de ordem do sorteio de pontos será a ordem

alfabé ca.

LEIA-SE:

A convocação para o sorteio de pontos será divulgada no endereço eletrônico indicado no subitem 1.2 deste

edital, na data indicada no Cronograma (ANEXO VI) deste Edital. O critério de ordem do sorteio de pontos será a

ordem alfabé ca.

Item 6.2.1

ONDE SE LÊ:

O sorteio para definição dos pontos da prova de desempenho didá co será realizado no dia 13 de fevereiro de

2023, com o primeiro ponto a ser sorteado as 9h e os demais subsequente obedecendo ao prazo de no mínimo 24h

entre o sorteio do ponto e a realização da Prova de Desempenho Didá co.

LEIA-SE:

O sorteio para definição dos pontos da prova de desempenho didá co será realizado na data indicada no

Cronograma (ANEXO VI) deste Edital, com o primeiro ponto a ser sorteado as 9h e os demais subsequente

obedecendo ao prazo de no mínimo 24h entre o sorteio do ponto e a realização da Prova de Desempenho

Didá co.

Item 6.3

ONDE SE LÊ:

A prova de desempenho didá co será realizada no dia 14 de fevereiro de 2023, podendo ser estendido a dias

subsequentes, conforme descrito no subitem 6.2.1.

LEIA-SE:

A prova de desempenho didá co será realizada na data indicada no Cronograma (ANEXO VI) deste Edital,

podendo ser estendido a dias subsequentes, conforme descrito no subitem 6.2.1.



RETIFICAR  9. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E RECURSOS

Item 9.1

ONDE SE LÊ:

O resultado preliminar contará com o resultado da prova de desempenho didá co, da prova de tulos e do total de

pontos e será divulgado a par r das 17h do dia 23 de fevereiro de 2023, no endereço eletrônico indicado no

subitem 1.2 deste edital.

LEIA-SE:

O resultado preliminar contará com o resultado da prova de desempenho didá co, da prova de tulos e do total de

pontos e será divulgado a par r das 17h do dia indicado pelo Cronograma (ANEXO VI) deste Edital, no endereço

eletrônico indicado no subitem 1.2 deste edital.

Item 9.2

ONDE SE LÊ:

Os candidatos terão até as 17h do dia 24 de fevereiro de 2023, para interpor recurso contra os resultados

divulgados, através do e-mail selecaoprofessor@alagoinhas.i aiano.edu.br, mediante preenchimento de

formulário específico disponível no Anexo V deste Edital.

LEIA-SE:

Os candidatos poderão interpor recurso contra os resultados divulgados, através do e-mail

selecaoprofessor@alagoinhas.i aiano.edu.br, mediante preenchimento de formulário específico disponível no

Anexo V deste Edital, na data es pulada no Cronograma (ANEXO VI) deste Edital.

Item 9.3

ONDE SE LÊ:

O resultado defini vo será divulgado a par r das 17h do dia 28 de fevereiro de 2023, no endereço eletrônico

indicado no subitem 1.2 deste edital.

LEIA-SE:

O resultado defini vo será divulgado a par r das 17h da data es pulada pelo Cronograma (ANEXO VI) deste

Edital, no endereço eletrônico indicado no subitem 1.2 deste edital.

As demais disposições do Edital nº. 214, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022 , seguem inalteradas.
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