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Edital de Re ficação n° 94, de 31 de maio de 2022

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO , nomeado 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, torna pública a re ficação do Edital nº 69, de 12 maio de 2022, referente

ao processo sele vo simplificado para contração de professor subs tuto - Campus Bom Jesus da Lapa.

1. Re ficar a alínea "a" do item 5.3, passando a constar com a seguinte redação:

ONDE SE LÊ:

"a) Envio do Plano de Aula com antecedência máxima de 10 minutos do início da aula – até 10 (dez) pontos;"

LEIA-SE:

"a) Envio do Plano de Aula com antecedência máxima de 15 (quinze) minutos do início da aula – até 10 (dez)

pontos;"

2. Re ficar a alínea "b" do item 5.3, passando a constar com a seguinte redação:

ONDE SE LÊ:

"b) Aula teórica, perante a Banca Examinadora, composta por três membros, com duração mínima de 35 (vinte)

minutos e máxima de 45 (vinte e cinco) minutos – até 90 (noventa) pontos."

LEIA-SE:

"b) Aula teórica, perante a Banca Examinadora, composta por três membros, com duração mínima de 20 (vinte)

minutos e máxima de 25 (vinte e cinco) minutos – até 90 (noventa) pontos."

3. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do referido edital.
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