
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO – REITORIA

Rua do Rouxinol, 115 – CEP 41720-052 – Salvador/BA

Edital de Re ficação n° 203,  de 23 de novembro de 2022

O SUBSTITUTO DO REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO , no
uso das suas atribuições delegadas pela Portaria nº 1352, de 21/05/2018, publicada no DOU de 22/05/2018, Seção
2, página 23, e de acordo com as disposições con das na Lei nº 8.112, de 11/12/1990 e na Lei nº 11.892, de
29/12/2008, torna pública a re ficação do Edital nº 201, de 18 de novembro de 2022, referente ao processo
sele vo simplificado para contração de professor subs tuto - Campus Teixeira de Freitas.

1. Re ficar o item 10.9,  passando a constar com a seguinte redação:

ONDE SE LÊ:

10.9 As remunerações poderão ser acrescidas de:
a) auxílio-transporte;
b) auxílio pré-escolar no valor de R$ 321,00 (trezentos e vinte um reais) por dependente, até os 05 (cinco) anos, 11
meses e 29 dias de idade;
c) auxílio-alimentação no valor de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais) para carga horária de 20h semanais.

LEIA-SE:

10.9 As remunerações poderão ser acrescidas de:
a) auxílio-transporte;
b) auxílio pré-escolar no valor de R$ 321,00 (trezentos e vinte um reais) por dependente, até os 05 (cinco) anos, 11
meses e 29 dias de idade;
c) auxílio-alimentação no valor de R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais) para carga horária de 40h
semanais.

2. Re ficar o ANEXO VI, passando a constar com as seguintes datas:

ONDE SE LÊ:

ANEXO VI - CRONOGRAMA

Etapa Data

Data de Publicação do Edital no DOU 18/11/2022



Prazo para impugnação do Edital 19/11/2022 a 20/11/2022

Período de inscrição e envio das documentações para

Prova de Títulos

21/11/2022 a 27/11/2022

Relação preliminar das inscrições 28/11/2022

Prazo para interposição de recursos contra

relação preliminar das inscrições

29/11/2022 e 30/11/2022

Relação Final das inscrições homologadas 01/12/2022

Resultado Preliminar da Prova de Títulos 05/12/2022

Prazo para interposição de recursos

contra o Resultado Preliminar da prova de

Títulos

06/12/2022 e 07/12/2022

Resultado Final da Prova de Títulos 08/12/2022

Divulgação das Bancas Examinadoras 08/12/2022

Recurso contra a composição das

Bancas Examinadoras

09/12/2022 e 10/12/2022

Homologação da composição das Bancas

Examinadoras após recurso

12/12/2022

Sorteio da relação dos candidatos por dia e horário

de realização da Prova de Desempenho Didá co e

divulgação da lista.

1º momento – dia 13/12/2022 às 13 h, com os seis

primeiros candidatos (1° ao 6º lugar mais bem

colocados na prova de tulos).

13/12/2022

13 horas



Sorteio da relação dos candidatos por dia e horário

de realização da Prova de Desempenho Didá co e

divulgação da lista.

2° momento – dia 14/12/2022 às 13 h, com o

restante dos candidatos (do 7° ao 12° lugar da prova

de tulos)

14/12/2022

13 horas

Realização da prova de desempenho didá co dos

Candidatos com os seis primeiros candidatos (1° ao 6º

lugar mais bem colocados na prova de tulos).

14/12/2022

a par r das 13: 30 h

Realização da prova de desempenho didá co dos

Candidatos com o restante dos candidatos (do 7° ao

12° lugar da prova de tulos)

15/12/2022

a par r das 13: 30 h

Divulgação do resultado preliminar da Prova de

Desempenho Didá co

16/12/2022

Prazo para recurso do resultado preliminar da Prova

de Desempenho Didá co

17/12/2022 e 18/12/2022

Resultado defini vo da Prova de Desempenho Didá co
19/12/2022

Homologação do Resultado Final
a par r de 20/12/2022

LEIA-SE:

ANEXO VI - CRONOGRAMA

Etapa Data

Data de Publicação do Edital no DOU 24/11/2022

Prazo para impugnação do Edital 25/11/2022



Período de inscrição e envio das documentações para

Prova de Títulos

26/11/2022 a 04/12/2022

Relação preliminar das inscrições 05/12/2022

Prazo para interposição de recursos contra

relação preliminar das inscrições

06/12/2022

Relação Final das inscrições homologadas 07/12/2022

Resultado Preliminar da Prova de Títulos 08/12/2022

Prazo para interposição de recursos

contra o Resultado Preliminar da prova de

Títulos

09/12/2022

Resultado Final da Prova de Títulos 10/12/2022

Divulgação das Bancas Examinadoras 10/12/2022

Recurso contra a composição das

Bancas Examinadoras

11/12/2022

Homologação da composição das Bancas

Examinadoras após recurso

13/12/2022

Sorteio da relação dos candidatos por dia e horário

de realização da Prova de Desempenho Didá co e

divulgação da lista.

1º momento – dia 13/12/2022 às 13 h, com os seis

primeiros candidatos (1° ao 6º lugar mais bem

colocados na prova de tulos).

13/12/2022

13 horas



Código
Verificador:
Código de
Autenticação:

Sorteio da relação dos candidatos por dia e horário

de realização da Prova de Desempenho Didá co e

divulgação da lista.

2° momento – dia 14/12/2022 às 13 h, com o

restante dos candidatos (do 7° ao 12° lugar da prova

de tulos)

14/12/2022

13 horas

Realização da prova de desempenho didá co dos

Candidatos com os seis primeiros candidatos (1° ao 6º

lugar mais bem colocados na prova de tulos).

14/12/2022

a par r das 13: 30 h

Realização da prova de desempenho didá co dos

Candidatos com o restante dos candidatos (do 7° ao

12° lugar da prova de tulos)

15/12/2022

a par r das 13: 30 h

Divulgação do resultado preliminar da Prova de

Desempenho Didá co

16/12/2022

Prazo para recurso do resultado preliminar da Prova

de Desempenho Didá co

17/12/2022 e 18/12/2022

Resultado defini vo da Prova de Desempenho Didá co
20/12/2022

Homologação do Resultado Final
a par r de 21/12/2022

3. Permanecem inalteradas as demais disposições constantes no Edital nº 201, de 18 de novembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por:

Marcelito Trindade Almeida, REITOR - SUBSTITUTO - RET-GAB, em 23/11/2022 14:23:00.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 22/11/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

385272
daf285a84b
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