
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
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TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 89/2013
(Objeto: Contratação de professor substituto e temporário Campus Catu)

I – No item 1, Procedimento para inscrição
Onde se lê:

 1.1.As inscrições estarão abertas no período de  22/07/2013 a  01/08/2013, via 
internet.
 1.2.O candidato deverá preencher completamente a ficha de inscrição (Anexo II) 
e enviá-la via e-mail para o endereço:  selecaoifbaianocatu@gmail.com, com 
cópia para selecao@catu.ifbaiano.edu.br até às 23h59min do dia 01/08/2013.
(…)
1.4 A documentação deverá ser entregue presencialmente, do dia 22/07/2013 a 
02/08/2013, das 08h às 17h, exceto sábados, domingos e feriados.
1.5 A homologação das inscrições ocorrerá no dia 06/08/2013, a partir das 12h, 
publicada no site  catu.ifbaiano.edu.br e nos murais do IF Baiano –  Campus 
Catu.

Leia-se:
1.1 As inscrições estarão abertas no período de  22/07/2013 a  15/08/2013, via 
internet.
1.2 O candidato deverá preencher completamente a ficha de inscrição (Anexo II) 
e enviá-la via e-mail para o endereço:  selecaoifbaianocatu@gmail.com, com 
cópia para selecao@catu.ifbaiano.edu.br até às 23h59min do dia 15/08/2013.

(...)
1.4 A documentação deverá ser entregue presencialmente, do dia 22/07/2013 a 
16/08/2013, das 08h às 17h, exceto sábados, domingos e feriados.
1.5 A homologação das inscrições ocorrerá no dia 19/08/2013, a partir das 12h, 
publicada no site  catu.ifbaiano.edu.br e nos murais do IF Baiano –  Campus 
Catu.
1.6 O candidato não poderá concorrer a mais que uma vaga, devendo fazer a 
opção pela área/disciplina no momento do preenchimento da ficha de inscrição.

II – No item 3, Do procedimento de entrega dos títulos
Onde se lê:

3.2 Os títulos objeto de análise deverão ser entregues presencialmente ou via 
procuração simples do dia  22/07/2013 a  02/08/2013, das 08h às 17h, exceto 
sábados, domingos e feriados, no Setor de Registros Acadêmicos do IF Baiano 
Campus Catu,  situado  à  Rua  Barão  de  Camaçari,  nº  118  Bairro:  Barão  de 

mailto:gabinete@catu.ifbaiano.edu.br


Camaçari – Catu –BA.
Leia-se:

3.2 Os títulos objeto de análise deverão ser entregues presencialmente ou via 
procuração simples do dia  22/07/2013 a 16/08/2013, das 08h às 17h, exceto 
sábados, domingos e feriados, no Setor de Registros Acadêmicos do IF Baiano 
Campus Catu,  situado  à  Rua  Barão  de  Camaçari,  nº  118  Bairro:  Barão  de 
Camaçari – Catu –BA.

III – No item 4, Do desempenho didático
Onde se lê:

4.1O aviso de convocação para realização do sorteio de ponto será divulgado 
no dia 06/08/2013,  no site  catu.ifbaiano.edu.br e nos murais  do IF  Baiano 
Campus Catu.

Leia-se:
4.1 O aviso de convocação para realização do sorteio de ponto será divulgado 
no dia 19/08/2013,  no site  catu.ifbaiano.edu.br e nos murais do IF Baiano 
Campus Catu.

IV – No item 6, Número de vagas, Escolaridade mínima e Remuneração objeto do 
Processo Seletivo

Onde se lê:
PROFESSOR SUBSTITUTO

Área de 
atuação

Nº de 
vagas

Escolaridade mínima 
exigida

Regime de 
trabalho

Cursos 

Artes 01

Licenciatura em Artes 
Cênicas ou Licenciatura 
em Educação Artística 

ou Licenciatura em 
Artes Visuais.

Diurno/Noturno
20 horas

Ensino 
Integrado/
Superior

Leia-se:
PROFESSOR SUBSTITUTO
Área de 
atuação

Nº de 
vagas

Escolaridade mínima 
exigida

Regime de 
trabalho

Cursos 

Artes 01 Licenciatura em Artes 
Cênicas ou 

Licenciatura em 
Educação Artística ou 
Licenciatura em Artes 

Visuais ou Licenciatura 
em Desenho e 

Plástica.

Diurno/Noturno
20 horas

Ensino Integrado/
Superior



V – No item 7, Do resultado
Onde se lê:

7.1 O resultado  da  prova  de  Desempenho  Didático,  bem como o  Resultado 
Geral,  será  divulgado no  mural  do  IF  Baiano -  Campus  Catu,  a  partir  do  dia 
14/08/2013 e no site da instituição catu.ifbaiano.edu.br

Leia-se:
7.1 O resultado da prova de Desempenho Didático, bem como o Resultado Geral, 
será divulgado no mural do IF Baiano - Campus Catu, a partir do dia 26/08/2013 e 
no site da instituição catu.ifbaiano.edu.br

VI - As demais disposições permanecem inalteradas.

Salvador, 30 de julho de 2013.

NILTON DE SANTANA DOS SANTOS
Reitor Substituto
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