
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MEC-SETEC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO 

 

 

EDITAL Nº 06, de 26 de janeiro de 2016.  

 

 

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – IF Baiano, no uso de suas 

atribuições legais, e de acordo com o disposto no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, dos 

preceitos específicos da Lei nº 8.745, de 09.12.93 (DOU de 10.12.93) com suas alterações 

posteriores e do disposto no artigo 07, inciso II do Decreto nº 7312, de 22.09.10 (DOU de 23.09.10), 

torna pública a abertura de inscrições destinadas a viabilizar a realização de Processo Seletivo 

Simplificado, dirigido à contratação, por tempo determinado, de dois (2) Professores 

Substitutos, sendo 01 na área de Ciências Agrárias e 01 na área de Letras / Português-Inglês, 

para o cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Campus de Bom Jesus da 

Lapa, nos termos dos supracitados diplomas legais, cujas vagas ora divulgadas deverão ser 

preenchidas em caráter emergencial, em função das ocorrências previstas na legislação que rege a 

matéria. 

1. DA ÁREA DE CONHECIMENTO, NÚMERO DE VAGAS E CARGA HORÁRIA 

1.1. Professor Substituto 

Área de 
atuação 

N° 
vagas 

Habilitação mínima 
requerida 

Tempo de contrato 
Carga 

horária 
semanal 

Ciências 
Agrárias 

01 

Graduação na Área 
Engenharia Agronômica  
(diploma reconhecido pelo 
MEC).  

Por até 12 meses 
conforme lei 8.745/93, 
podendo ser prorrogado 
por igual período.  

40h 

Letras 
Português/Inglês 

01 
Graduação na Área de Letras 
Português-Inglês (diploma 
reconhecido pelo MEC).  

Por até 12 meses 
conforme lei 8.745/93, 
podendo ser prorrogado 
por igual período.  

40h 

1.2. De acordo com a necessidade do Campus, a jornada de trabalho poderá ocorrer nos turnos 
matutino, vespertino e/ou noturno, inclusive aos sábados. 

2. DO LOCAL 

2.1 As provas de desempenho didático serão realizadas no IF Baiano Campus Bom Jesus da Lapa-

BA, situado a BR 349, km 14 - Zona Rural, CEP 47600-000, rodovia Bom Jesus da Lapa a Santa 

Maria da Vitória.  

3. DA INSCRIÇÃO 

3.1. Período: 27/01/2016 a 05/02/2016, podendo ser prorrogado a critério da Comissão 

Organizadora do Concurso. 

3.2. AS INSCRIÇÕES SERÃO GRATUITAS.  

3.3. A inscrição será efetuada, exclusivamente, pela Internet, conforme ANEXO II deste Edital. 
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3.4. Para formalizar a inscrição, o candidato deverá preencher completamente a ficha de inscrição 

(ANEXO II) e enviá-la via e-mail para o endereço substituto2016@lapa.ifbaiano.edu.br até as 

23:59 horas do dia 05/02/2016. 

3.4.1 As inscrições serão efetivadas com a confirmação do recebimento da ficha de inscrição e 

do comprovante da formação acadêmica, conforme instruções no ANEXO II deste 

Edital.  

3.4.2. Efetivada mais de uma inscrição, será considerada válida a de data mais recente. 

3.4.3. Consultar no sítio http://ifbaiano.edu.br/unidades/lapa, em 11/02/2016, a relação de 

inscrições homologadas.  

3.4.4. O candidato tem até 24 (vinte e quatro) horas após a divulgação da homologação da 

inscrição para registrar, via correio eletrônico (substituto2016@lapa.ifbaiano.edu.br), 

que sua inscrição não foi homologada. Portanto, é de responsabilidade do candidato o 

acompanhamento das divulgações no sítio.  

3.4.5. Para a interposição de recurso quanto à homologação da inscrição o candidato deve 

observar as instruções presentes no ANEXO V deste Edital. 

3.5. O IF Baiano não se responsabiliza por inscrição não recebida por motivo de ordem técnica 

dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, 

bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.  

3.6. As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. 

3.7. Às Pessoas com Necessidades Especiais é assegurado o direito de participar do Processo 

Seletivo Simplificado, de que trata este Edital, em condições de igualdade com os outros 

candidatos. 

3.7.1. O candidato que se declarar “Pessoa com Necessidade Especial” poderá requerer 

atendimento especial, no ato da inscrição, para o dia da realização da Avaliação de 

Desempenho Didático, indicando as condições de que necessita para a realização 

desta, conforme previsto no artigo 40, parágrafo 1º e 2º, do Decreto nº. 3.298/99 e suas 

alterações. 

3.8. A qualquer tempo poderão ser anuladas a inscrição, as provas e a contratação do 

candidato, desde que verificada a falsidade em qualquer declaração prestada e/ou 

qualquer irregularidade nas provas ou documentos apresentados.  

4. DO PROCESSO SELETIVO  

4.1. DA ESTRUTURA:  

4.1.1. O Processo Seletivo será realizado em duas etapas distintas, constituídas de:  

a) Prova de Desempenho Didático (eliminatória e classificatória); 

b) Prova de Títulos (classificatória). 

4.2. DA PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO 

4.2.1. Será realizada com base no programa da área, conforme os pontos constantes no 

ANEXO I deste Edital e envolverá aspectos teóricos, práticos e didático-pedagógicos. 

4.2.2. A Prova de Desempenho Didático valerá até 100 (cem) pontos, para a qual serão 

atribuídos os valores constantes no Barema (ANEXO III) deste Edital. 

4.2.3. As provas serão avaliadas por Banca Examinadora constituída de 03 (três) membros. 

4.2.4. Na avaliação da aula referente ao Desempenho Didático, serão considerados os itens 

constantes no ANEXO III do presente Edital.  

4.2.5. Os recursos didáticos que serão fornecidos pela Comissão do Processo Seletivo aos 

candidatos são: Quadro Branco, Pincel para Quadro Branco, Apagador e Projetor 

Multimídia.  

4.2.6. Fica a critério do candidato, trazer qualquer material didático que achar conveniente sob 

suas expensas e responsabilidade.  

4.2.7. No dia 01 (primeiro) de março de 2016, as 09:00 (nove) horas, será realizado na Sala 

da Direção Acadêmica do IF Baiano Campus de Bom Jesus da Lapa, conforme 

mailto:substituto2016@lapa.ifbaiano.edu.br
http://ifbaiano.edu.br/unidades/lapa
mailto:substituto2016@lapa.ifbaiano.edu.br


3 

 

endereço mencionado no item 2, o sorteio da ordem de apresentação das aulas de 

desempenho didático, com a presença obrigatória de todos os proponentes a vaga.  

4.2.8. O candidato deverá apresentar os originais e entregar à Comissão do Processo 

Seletivo, no dia e horário estabelecido para o sorteio da ordem de apresentação, 

cópia dos seguintes documentos:  

a) RG;  

b) CPF;  

c) Diploma, Certificado ou Atestado com o histórico escolar do Curso Superior, de 

acordo com as exigências para o exercício do cargo;  

d) Curriculum Vitae (modelo Lattes/CNPq – Completo) acompanhado dos respectivos 

documentos comprobatórios, que servirão de base para a Prova de Títulos;  

e) Relação nominal dos títulos e respectivas cópias legíveis conforme Barema (ANEXO 

IV).  

4.2.9. O candidato que não comparecer ao sorteio, na hora e local determinados, será 

automaticamente desclassificado. 

4.2.10. Na ausência da entrega de um dos documentos mencionados no item 4.2.9, com 

exceção dos termos da letra “e”, o candidato ficará impossibilitado de participar 

do sorteio, sendo excluído do Processo.  

4.2.11. A prova de desempenho didático será realizada no dia 02 de março de 2016. O 

Período poderá ser prorrogado caso haja um elevado número de inscritos.  

4.2.12. Após determinada a ordem de apresentação e fixados os horários, cada candidato 

realizará o sorteio do seu Tema (ponto) para a Prova de Desempenho Didático e, após 

24 (vinte e quatro) horas, realizará a apresentação da aula. Caso os(as) 

candidatos(as), em unanimidade, concordem com o sorteio dos seus pontos em um 

único horário, será lavrado um termo de concordância que será anexado ao Processo. 

4.2.13. O candidato deverá comparecer ao local da prova de desempenho didático com 15 

(quinze) minutos de antecedência munido de documento oficial de identidade com foto.  

4.2.14. Nenhum candidato poderá assistir aos exames dos demais concorrentes.  

4.2.15. No início da Prova de Desempenho Didático, o candidato deverá entregar à Banca 

Examinadora, seu Plano de Aula, em 03 (três) vias. 

4.2.16. A prova de desempenho didático terá duração de 45 min (quarenta e cinco minutos) 

para cada candidato, e avaliará o conhecimento técnico e sua desenvoltura didática. 

Terão também 10 minutos para preparação dos recursos didáticos que serão 

utilizados.  

4.2.17. A aula da prova de desempenho didático será gravada. 

4.2.18. O (A) candidato(a) que obtiver soma de pontos igual ou superior a 60 (sessenta) na 

Prova de Desempenho Didático estará automaticamente habilitado(a) a participar da 

Prova de Títulos.  

4.2.19. Será desclassificado(a) o(a) candidato(a) que obtiver soma de pontos inferior a 60 

(sessenta) na Prova de Desempenho Didático ou que não se apresentar no horário 

determinado pelo sorteio. 

4.2.20. Caberá recurso contra a Prova de Desempenho Didático que deverá ser encaminhado 

à Comissão do Processo Seletivo no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas 

da publicação do resultado. O recurso deverá estar devidamente fundamentado, e 

estar de acordo com o ANEXO V deste Edital. 

4.3. DA PROVA DE TÍTULOS  

4.3.1. Prova de Títulos valerá até 100 (cem) pontos, para o qual serão atribuídos os valores 

constantes no Barema (ANEXO IV) deste Edital.  

4.3.2. Os Títulos deverão ser entregues conforme item 4.2.8. 

4.3.3. Somente submeter-se-ão à Prova de Títulos os (as) candidatos (as) habilitados(as) na 

Prova de Desempenho Didático, conforme estabelecido no item 4.2.18. 
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4.3.4. Os diplomas de Mestrado e/ou Doutorado deverão estar acompanhados do respectivo 

Histórico Escolar e terem sido obtidos em curso nacional reconhecido pela CAPES 

(Coordenação Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) ou, se 

estrangeiro, estar devidamente revalidado. 

4.3.5. Receberá nota zero o candidato que não entregar os títulos na forma e nos prazos 

estabelecidos neste Edital. 

4.3.6. Os títulos obtidos no exterior, inclusive em países do Mercosul, serão considerados 

somente se revalidados por Instituição de Ensino Nacional, nos termos do Art. 48 da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação, n° 9394/96. 

4.3.7. Caberá recurso contra a Prova de Títulos que deverá ser encaminhado à Comissão do 

Processo Seletivo no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas da publicação 

do resultado. O recurso deverá estar devidamente fundamentado, e estar de acordo 

com o ANEXO V deste Edital. 

4.3.8. Não será permitido ao candidato anexar novos documentos, quando da interposição de 

recurso contra o resultado da Avaliação de Títulos. 

5. DO RESULTADO DAS PROVAS  

5.1. O resultado das provas, bem como o resultado preliminar será divulgado no sítio do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano: http://ifbaiano.edu.br/unidades/lapa, no 

dia 04/03/2016.  

5.2. O resultado final, após interposição de recurso, será divulgado no sítio do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/lapa, no dia 

08/03/2016. 

5.3. O julgamento da Banca Examinadora é definitivo, salvo em casos de inobservância das 

presentes normas, hipótese esta que caberá recurso contra a Prova de Desempenho 

Didático encaminhado à Comissão do Processo Seletivo no prazo improrrogável de 24 (vinte 

e quatro) horas da publicação do resultado. 

5.3.1 O recurso será julgado pela Comissão do Processo Seletivo, que antes de proferir sua 

decisão poderá ouvir a Banca Examinadora. 

5.4. Os resultados finais do Processo Seletivo serão encaminhados à Diretoria de Gestão de 

Pessoas do IF Baiano, em Salvador-BA, o qual ficará encarregado de estabelecer os prazos 

para a apresentação do candidato. É de responsabilidade do candidato classificado 

acompanhar o andamento dos trâmites legais para contratação. 

5.5. A Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) poderá recusar o resultado do Processo Seletivo, 

por vício de forma, devendo a recusa ser processada e submetida à homologação do Reitor 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano.  

 

6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL  

6.1. Os candidatos serão classificados de acordo com a ordem decrescente da Nota Final obtida 

através de Média Ponderada ou Aritmética, utilizando-se a seguinte fórmula: 

NF= [(PDD x 7) + (PT x 3)] 
          10 

Onde: 

NF= Nota Final 

PDD= Prova de Desempenho Didático 

PT= Prova de títulos 

6.2. Na hipótese de empate, terá a preferência, para efeito de classificação, sucessivamente, o 

candidato que:  

6.2.1. Possuir maior idade. 

6.2.2. Obtiver a maior pontuação na Prova de Desempenho Didático;  

http://ifbaiano.edu.br/unidades/lapa
http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/lapa
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6.2.3. Obtiver a maior pontuação na Prova de Títulos; 

6.2.4. Possuir maior tempo de experiência de ensino;  

6.2.5. Possuir Doutorado;  

6.2.6. Possuir Mestrado;  

6.2.7. Possuir Especialização;  

7. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO  

7.1. A celebração do contrato com a Instituição está condicionada ao preenchimento dos seguintes 

requisitos:  

7.1.1. Ser brasileiro e comprovar estar quite com as obrigações eleitorais, para os candidatos 

de ambos os sexos, e quite com as obrigações militares, para os de sexo masculino.  

7.1.2. No caso de nacionalidade portuguesa, o candidato deverá estar amparado pelo estatuto 

de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo dos direitos 

políticos, na forma do disposto no Artigo 13 do Decreto nº 70.436, de 18 de abril de 

1972; se de outra nacionalidade, comprovar permanência regular e definitiva no país, 

nos termos da legislação em vigor, sendo dispensadas as exigências a que se refere o 

item 8.1.1.  

7.1.3. O candidato somente será contratado após perícia médica oficial pela Junta Médica 

Oficial do IF Baiano.  

7.1.4. Após convocação feita pela Reitoria, através da Diretoria de Gestão de Pessoas, o 

candidato deverá entregar os documentos constantes no Anexo VI. 

7.1.3.1. Todas as cópias deverão possuir autenticação ou poderão ser autenticadas no ato 

da contratação, desde que sejam apresentados os originais. 

7.2. A contratação estará condicionada ao atendimento da legislação específica, bem como ao 

interesse da Administração do IF Baiano.  

7.3. O candidato (a) convocado (a) para contratação deverá se apresentar no prazo de 05 (três) 

dias úteis contados da publicação da Convocação, sob pena de ser considerado desistente 

do processo seletivo.  

7.4. A convocação será publicada no sítio do IF Baiano e por correio eletrônico sendo de inteira 

responsabilidade do candidato observar os prazos convocatórios e não havendo 

pronunciamento do mesmo será considerado desistente do processo seletivo e será 

chamado o próximo candidato.  

8. DA VALIDADE  

8.1 O Processo Seletivo será válido por 12 meses, a contar da data de homologação dos resultados, 

podendo ser prorrogado por igual período a critério da Reitoria do IF Baiano.  

9. DA REMUNERAÇÃO  

9.1 O valor mensal do contrato para 40h para Professor Substituto com a titularidade mínima exigida 

no presente Edital será conforme o seguinte quadro:  

 

Nível/ Classe: D 101 Vencimento 

Básico 

Retribuição por 

titulação 

Auxílio 

Alimentação 
TOTAL 

Titulação 

Graduação R$ 2.814,01 - R$ 373,00 R$ 3.187,01 

Aperfeiçoamento R$ 2.814,01 R$ 168,29 R$ 373,00 R$ 3.355,30 

Especialização R$ 2.814,01 R$ 370,72 R$ 373,00 R$ 3.557,73 

Mestrado R$ 2.814,01 R$ 985,69 R$ 373,00 R$ 4.172,70 

Doutorado R$ 2.814,01 R$ 2.329,40 R$ 373,00 R$ 5.516,41 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

10.1. Será excluído (a) do Processo Seletivo Simplificado o(a) candidato(a) que: 
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a) Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 

b) Praticar atos de indisciplina com os examinadores e demais servidores; 

c) Deixar de cumprir com qualquer das cláusulas deste Edital. 

10.2. A classificação no Processo Seletivo não assegura ao candidato o direito de celebrar o 

contrato reportado neste Edital, mas apenas a expectativa de formalizar tal pacto, segundo a 

ordem de classificação. A consecução desse ato fica condicionada à observância das 

disposições legais e pertinentes, bem como ao interesse da Administração.  

10.3. A inscrição no Processo Seletivo Simplificado implica, desde logo, no conhecimento e na 

tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital. 

10.4. Os candidatos aprovados poderão ser aproveitados por outros Campi do Instituto; 

10.5. Observado o número de contratações existentes ou que venham a ocorrer, o candidato 

classificado, poderá ser convocado para celebrar pacto contratual, dentro do prazo de 

vigência do Processo Seletivo, obrigando-se a declarar por escrito no prazo de 03 (três) dias 

contados da convocação, se aceita ou não o mesmo contrato. A falta de manifestação do 

convocado, no aludido prazo, importará em sua desistência automática, promovendo ao IF 

Baiano a convocação do próximo candidato imediatamente colocado na ordem de 

classificação.  

10.6. O período de contrato será por até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual 

período a critério do IF Baiano. 

10.7. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas serão resolvidas pela Comissão do Processo 

Seletivo Simplificado, em primeira instância, e encaminhadas à Direção Geral do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - Campus Bom Jesus da Lapa, para 

definição. 

 

 

 

ORIGINAL ASSINADO 

Geovane Barbosa do Nascimento 

Reitor 
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ANEXO I 

 

PONTOS PARA A PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO 

Área: Ciências Agrárias 

PONTO TEMA 

01 
Princípios da Nutrição Animal 

02 
Alternativas de alimentação animal no semiárido 

03 
Princípios de anatomia animal 

04 
Importância econômica do manejo e da produção animal 

05 
Desenvolvimento de cadeias agropecuárias  

06 
Sanidade animal 

07 
Práticas de conservação do solo e de nutrientes 

08 
O sistema solo-água-planta 

09 
Manipulação da diversidade vegetacional e da paisagem no controle de pragas e doenças 

10 Princípios de fisiologia animal 

 

Área: Letras Português/Inglês 

 

PONTO TEMA 

01 
Texto e Textualidade: a produção textual em Língua Portuguesa na Educação Profissional.  

02 
Literatura Brasileira e Educação do Campo 

03 
Gêneros Textuais e Educação Profissional 

04 
A Construção do Cânone Literário Brasileiro 

05 
Discursos, Poder e Diversidade Cultural em Língua Portuguesa 

06 
Compreensão de Textos em Língua Inglesa 

07 
Marcadores Discursivos: conjunções e preposições em língua inglesa 

08 
Fonética da Língua Inglesa 

09 
A integração das novas tecnologias no ensino de Língua Inglesa 

10 Gêneros Textuais: o uso da diversidade textual no Ensino da Língua Inglesa 
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ANEXO II 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  
PARA PROFESSOR SUBSTITUTO – CIÊNCIAS AGRÁRIAS E LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS 

 

 

NOME:  

RG:  

CPF:  

NACIONALIDADE:  

NATURALIDADE:  

ESTADO CIVIL:  

DATA DE NASCIMENTO:  

ÁREA PRETENDIDA ( ) CIÊNCIAS AGRÁRIAS      ( ) LETRAS 

PORTUGUÊS/INGLÊS 

 

ENDEREÇO:  

BAIRRO:  

CIDADE:  

CEP:  

TELEFONE (COM DDD):  

EMAIL:  

 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA*: ___________________________________________ 

TITULAÇÃO:  

        (   ) ESPECIALIZAÇÃO        (   ) MESTRADO                  (   ) DOUTORADO 

 

ESPECIFIQUE A ÁREA: ______________________________________________ 

 

 

PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS? 

(   ) SIM                                                                (    ) NÃO 

NECESSITARÁ DE QUAL ATENDIMENTO ESPECIAL: 

 

 

 

Ao concluir o preenchimento dessa ficha, enviar para o e-mail: 
substituto2016@lapa.ifbaiano.edu.br 
*OBS: enviar junto à ficha de inscrição documento digitalizado comprovando a formação 
acadêmica.

mailto:substituto2016@lapa.ifbaiano.edu.br
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ANEXO III 

 

BAREMA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DIDÁTICO 

ASPECTOS A SEREM OBSERVADOS PONTOS ATRIBUÍDOS 

1. PLANO DE AULA 
Pontuação 

máxima 
Nota do 

candidato 
SUBTOTAL 

Objetivos: clareza, coerência e adequação ao 
desenvolvimento do tema 

3,0  
 

Justificativa: clareza, argumentação e relevância 3,0  

Conteúdo: enfoque, atualidades e relevância 3,0  

Metodologia: Coerência na subdivisão do conteúdo, 
inovação e criatividade 

3,0  

Referências Bibliográficas: atualidade, consistência e 
adequação ao conteúdo e às normas da ABNT 

1,0  

Procedimentos e Recursos didáticos 1,0  

Procedimentos de Avaliação 1,0  

Sub-total (A) 15,0 ------ 

2. CONTEÚDO DO MATERIAL DIDÁTICO 
Pontuação 

máxima 
Nota do 

candidato 
SUBTOTAL 

Relevância do material para a apresentação 5,0   

Análise da língua escrita 5,0  

Exposição do conteúdo no recurso utilizado 5,0  

Sub-total (B) 15,0 ------ 

3. AVALIAÇÃO DA AULA 
Pontuação 

máxima 
Nota do 

candidato 
SUBTOTAL 

Domínio do Tema (Clareza de exposição, Sequência 
lógica das idéias) 

15,0  
 

Adequação entre a aula e o plano apresentado 10,0  

Contextualização do Conteúdo (capacidade de relacionar, 
exemplificar e adequar o conteúdo ao contexto) 

15,0  

Conteúdo atualizado 5,0  

Utilização adequada da terminologia técnica 5,0  

Gerenciamento do tempo: tempo disponível x conteúdo 10,0  

Expressão comunicativa (linguagem verbal e corporal 
adequadas, dicção, postura, controle emocional) 

10,0 
 

Sub-total (C) 70 ------ 

4. TOTALIZAÇÃO DOS PONTOS (A+B+C) 100,00 ------  

Observações: 
  

OBSERVAÇÃO: A avaliação do material didático não incidirá sobre o tipo de recurso utilizado 
(retroprojetor, data show, quadro branco etc.), e sim sobre o conteúdo desse material, seja ele 
qual for. 
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ANEXO IV 

BAREMA PROVA DE TÍTULOS 

Item I. FORMAÇÃO ACADÊMICA* 
PONTUAÇÃO POR 
TÍTULO/ CURSO 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

1 Doutorado na área pretendida 20,0 20,0 

2 Doutorado em outra área relacionada a Educação 15,0 15,0 

3 Mestrado na área pretendida 10,0 10,0 

4 Mestrado em outra área relacionada a Educação 5,0 5,0 

5 Especialização na área pretendida, com duração 
mínima de 360 horas 

3,0 6,0 

6 Especialização em outra área relacionada a 
Educação, com duração mínima de 360 horas 

2,0 4,0 

7 Aperfeiçoamento na área pretendida, com 
duração mínima de 120 horas 

1,0 2,0 

8 Aperfeiçoamento em outra área relacionada a 
Educação, com duração mínima de 120 horas 

0,5 0,5 

9 Curso de Graduação em outra área (segundo 
diploma) 

0,5 0,5 

10 Certificado de curso, seminário, congresso, 
colóquios e simpósios na área pretendida, com 
duração de 40 a 80 horas. 

0,4 0,4 

11 Certificado de curso, seminário, congresso, 
colóquios e simpósios na área pretendida com 
duração de 81 a 180 horas. 

0,6 0,6 

12 Certificado de curso, seminário, congresso, 
colóquios e simpósios na área pretendida, com 
duração acima de 300 horas. 

1,0 1,0 

 SUBTOTAL (I) 65,0 

Item II. PRODUÇÃO BIBLIOGRAFICA 
PONTUAÇÃO POR 

PUBLICAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

13 Publicação de livro 1,0 4,0 

14 Capítulo de Livro 1,0 3,0 

15 Artigos completos publicados em anais de 
eventos científicos 

0,5 4,0 

16 Artigos completos publicados em periódicos 1,0 4,0 

 SUBTOTAL (II) 15,0 

Item III. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
PONTUAÇÃO POR 

ANO/ CURSOS 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

17 Docência no Ensino Médio 1,0 5,0 (5 anos) 

18 Docência na Educação Profissional 1,0 5,0 (5 anos) 

19 Docência no Ensino Superior 1,0 5,0 (5 anos) 

20 Aprovação em concurso público na área de 
Ensino 

0,5 1,0 

21 Palestras, Minicursos e Oficinas 0,5 3,0 

22 Experiência profissional (exceto magistério) na 
iniciativa privada ou órgão público, em atividade 
relacionada com a área da disciplina objeto da 
presente seleção.  

0,5 1,0 

 SUBTOTAL (III) 20,0 

 TOTAL (I + II + III) 100,0 

*OBSERVAÇÃO: os Títulos devem ser expedidos por instituição de Ensino Superior e 
reconhecidos pelo MEC.  
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ANEXO V 

FORMULÁRIO PARA RECURSO 
 
Nome:______________________________________________________ 

Rg:  __________________               CPF: _________________________ 

 

Telefone (Com DDD): ____________________________ 

Email: ________________________________ 

 

Apresento à Comissão do Processo Seletivo para Professor Temporário, recurso contra o 

Resultado de: 

 

(   ) Homologação da Inscrição 

(   ) Prova de desempenho Didático 

(   ) Prova de Títulos 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Assinatura do (a) candidato (a) 

 

OBS: enviar este documento digitalizado para o email substituto2016@lapa.ifbaiano.edu.br

mailto:substituto2016@lapa.ifbaiano.edu.br
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ANEXO VI 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA POSSE EM CARGO PÚBLICO 
 

 

1. 02 fotos 3 x 4 (recentes);  

2. 02 Cópias da Carteira de Identidade: Cópia Legível e em bom estado do documento de 

identidade, sem replastificação, em perfeitas condições, de forma a permitir com clareza a 

identificação do usuário. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos 

Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e 

pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício 

profissional (ordens, conselhos, etc); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras 

funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de 

trabalho; carteira nacional de habilitação (somente modelo com foto).  

3. 02 Cópias da Certidão de nascimento ou, se casado, Certidão de Casamento;  

4. 02 Cópias do Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;  

5. 02 Cópias do Título Eleitoral (com certidão de quitação eleitoral ou 02 últimos comprovantes de 

votação);  

6. 02 Cópias do Documento de Inscrição no PIS ou PASEP;  

7. 02 Cópias do Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação (para candidatos do sexo 

masculino);  

8. 02 Cópias do Registro no Órgão de Classe (caso seja pré-requisito para investidura no cargo);  

9. 02 Cópias da Carteira Nacional de Habilitação (caso tenha);  

10. 02 (vias) da Certidão negativa de antecedentes criminais, expedida pelos Foros das Justiças 

Federal e Estadual;  

11. 02 Cópias de Certidão de Nascimento dos filhos (caso tenha);  

12. 02 Cópias do Comprovante de Escolaridade com histórico escolar (conforme Edital);  

13. 02 Cópias de Títulos (caso tenha);  

14. Declaração de 1º emprego (02 vias)* (Anexar cópia do comprovante de primeiro emprego: 

Carteira Profissional (CTPS), Contrato ou Declaração com a devida identificação da empresa);  

15. Comprovação de Experiência profissional para os cargos exigidos no Edital do Concurso, 

mediante Carteira Profissional (CTPS), Contrato ou Declaração com a devida identificação da 

empresa (02 vias);  

16. Certidão de tempo de serviço (caso tenha);  

17. Declaração de Dados Bancários* (02 vias);  

18. Declaração de acumulação ou não de cargos, empregos e funções com horário especificado* 

(02 vias);  

19. Declaração de Não-Acúmulo de Cargo-Contrato* (02 vias).  

20. Declaração de Autorização de Acesso às Declarações de IRPF* (01 via);  

21. Declaração de dependentes* (Com os respectivos documentos comprobatórios de vínculo e/ou 

dependência. Obs.: CPF obrigatório, independentemente de idade) (02 vias); 

22. Declaração de endereço residencial e telefone para contato* (02 vias) (Anexar cópia do 

comprovante de endereço: conta de água, luz, IPTU, telefone residencial ou contrato de locação); 

23. Declaração de não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade incompatível com a 

investidura em cargo público, prevista no Artigo 37, parágrafo único, da Lei nº 8.112/90 com suas 

respectivas alterações* (02 vias);  

24. Ficha de dados cadastrais devidamente preenchida* (02 vias). 

 

OBSERVAÇÕES:  

1 - AS CÓPIAS DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS DEVEM ESTAR LEGÍVEIS E 

AUTENTICADAS. CASO NÃO ESTEJAM AUTENTICADAS, DEVEM SER APRESENTADOS OS 

ORIGINAIS DOS DOCUMENTOS. 
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2 - DEPENDENDO DAS ESPECIFICIDADES DOS CARGOS, PODERÁ HAVER ALTERAÇÃO 

NESTA LISTA DE DOCUMENTAÇÃO. 

3 - SOLICITAMOS QUE AS CÓPIAS DOS DOCUMENTOS SEJAM UM DOCUMENTO POR 

PÁGINA. NO CASO DO TÍTULO ELEITORAL E COMPROVANTE DE VOTAÇÃO, PODERÃO 

ESTÁ NA MESMA PÁGINA.  

*Formulários disponíveis no site: http://www.ifbaiano.edu.br/diretorias/dgp/documentos-

paraadmissao/ 

 

 

 

EXAMES NECESSÁRIOS PARA POSSE EM CARGO PÚBLICO EFETIVO 

 

 

1. Hemograma completo com contagem de plaquetas;  

2. Glicemia em jejum;  

3. Colesterol total, LDL HDL, VLDL;  

4. Triglicérides;  

5. VDRL (sorologia para lues);  

6. AST (transaminase glutâmica oxalacética- TGO);  

7. ALT (transaminase glutâmica pirúvica- TGP);  

8. Tempo Protrombina;  

9. Proteína total, albumina, globulina;  

10. Ureia, creatinina, sódio, potássio;  

11. Exame de urina (EAS- elementos normais e sedimentoscopia);  

12. Ácido úrico; 13. Parasitológico de fezes;  

14. Eletrocardiograma com laudo;  

15. Raios X do tórax em PA com laudo;  

16. Tipagem sanguínea (grupo sanguíneo com fator RH);  

17. Citologia oncótica cervical (papanicolau), para mulheres;  

18. Mamografia (acima de 40 anos) ou ultra-sonografia mamária (abaixo de 40 anos) para 

mulheres;  

19. Exame de PSA total (acima de 40 anos);  

20. Vacinação antitetânica/dupla (validade 10 anos). 

 

OBSERVAÇÕES:  

1. Os exames deverão ter retroatividade de até 60 dias com exceção de Citologia oncótica 

cervical (Papanicolau), Mamografia e ultra-sonografia mamária cuja retroatividade 

deverá ser de até 180 dias;  

2. O candidato deverá realizar os exames supracitados na rede pública ou com médicos da 

rede privada, em qualquer parte do Brasil, entregando-os, para a devida avaliação e 

homologação, junto ao médico examinador designado pelo IF Baiano para a realização 

do exame médico admissional;  

3. Os exames originais ficarão retidos no DGP do IF Baiano;  

4. Outros exames complementares poderão ser solicitados pelo médico examinador para 

melhor elucidação diagnóstica e serão realizados à expensa do candidato. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ifbaiano.edu.br/diretorias/dgp/documentos-paraadmissao/
http://www.ifbaiano.edu.br/diretorias/dgp/documentos-paraadmissao/
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ANEXO VII 

CRONOGRAMA 

 

 

ETAPA DATA 

Publicação do Edital 27/01/2016 

Inscrições 27/01/2016 a 05/02/2016 

Homologação das Inscrições 11/02/2016 

Interposição de Recursos sobre as inscrições 

homologadas 

11 e 12/02/2016 

Sorteio do tema de aula para a prova didática 01/03/2016 

Realização das Provas Didáticas 02/03/2016 

Resultado Preliminar 04/03/2016 

Interposição de Recursos sobre o resultado 07/03/2016 

Resultado Final e envio à DGP/Reitoria 08/03/2016 

 


