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Deliberação 1/2021 - TDF-GAB/TDF-DG/RET/IFBAIANO, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021

Comunicado 02 - Edital nº 122, de 08 de setembro de 2021

A Comissão organizadora do Processo Sele vo Simplificado, cons tuída pela PORTARIA 42/2021 - TDF-

GAB/TDFDG/RET/IFBAIANO, de 18 de junho de 2021 informa aos candidatos aptos para a Prova de

Desempenho Didá co do Processo Sele vo Simplificado para contratação de Professor Subs tuto de Informá ca

para o campus Teixeira de Freitas que conforme Edital de Re ficação nº 147, de 15 de outubro de 2021 a referida

prova será realizada nos dias 26/10/2021 e 27/10/2021 e torna pública às seguintes informações: 

25/10/2021 - 7h30h - Sorteio do ponto da prova do dia 26/10/2021  - Link de acesso à sala: 

h ps://teams.microso .com/l/meetup-join/19%3aMWWv84yAWA4Y1GSdGUoh_lVzyP6L45HIFYxGrlOyY-

Y1%40thread.tacv2/1634658605665?context=%7b%22Tid%22%3a%220c2b17e7-f1b4-45be-8de9-

645ee73 61d%22%2c%22Oid%22%3a%227b728b6c-0091-43d6-921e-3dc978b6fd34%22%7d

26/10/2021 - 13h30h - Sorteio do ponto da prova do dia 27/10/2021 - Link de acesso à sala:

h ps://teams.microso .com/l/meetup-join/19%3aMWWv84yAWA4Y1GSdGUoh_lVzyP6L45HIFYxGrlOyY-

Y1%40thread.tacv2/1634659188396?context=%7b%22Tid%22%3a%220c2b17e7-f1b4-45be-8de9-

645ee73 61d%22%2c%22Oid%22%3a%227b728b6c-0091-43d6-921e-3dc978b6fd34%22%7d

Os candidatos sorteados para o dia 19/10/2021, realizarão as provas de Desempenho Didá co no dia 26/10/2021,

nos mesmos horários para os quais foram sorteados.

Os candidatos sorteados para o dia 20/10/2021, realizarão as provas de Desempenho Didá co no dia 27/10/2021,

nos mesmos horários para os quais foram sorteados.

O link de acesso à sala para a Prova de Desempenho Didá co será enviado para o e-mail cadastrado na ficha de

inscrição e disponibilizado na página de acompanhamento do candidato no sistema de inscrição com

antecedência de 20 min (gen leza observar também a caixa de spam).
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