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O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO - IF BAIANO , no uso

das suas atribuições delegadas pelo Decreto de 26/04/2022, publicado no DOU de 27/04/2022, Seção 2, página

01, e de acordo com as disposições con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e na Lei nº 8.112/1990, torna pública

a re ficação do Edital nº 87, de 30 de maio de 2022, referente ao Processo Sele vo Simplificado, dirigido à

contratação, por tempo determinado, de Professor Subs tuto, área de Alimentos, Campi Senhor do Bonfim e

Uruçuca.

1. Re ficar o subitem 5.1,  passando a constar com a seguinte redação: 

ONDE SE LÊ:

"5.1 A Prova de Desempenho Didá co será realizada com base no programa da área (pontos), conforme exposto

no Anexo II e envolverá aspectos teóricos, prá cos e didá co-pedagógicos, no dia 22/06/2022, podendo ser

estendido a dias subsequentes caso haja um elevado número de inscritos."

LEIA-SE:

"5.1 A Prova de Desempenho Didá co será realizada com base no programa da área (pontos), conforme exposto

no Anexo II e envolverá aspectos teóricos, prá cos e didá co-pedagógicos, no dia 20/06/2022, podendo ser

estendido a dias subsequentes caso haja um elevado número de inscritos."

2. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do referido edital.
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