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RETIFICAÇÃO Nº 01/2014 DO EDITAL Nº 021/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE 
PROFESSOR TEMPORÁRIO 

 
A Comissão do Processo Seletivo para Contratação de Professor Temporário Edital 

021/2014 de 12 de dezembro de 2014, no uso de suas atribuições resolve prorrogar o 

prazo de entrega de documentos, alterando também as demais datas do cronograma 

do referido edital, conforme abaixo: 

 

No item 1.4 onde se lê “A documentação deverá ser entregue presencialmente, do dia 

17/12/2014 a 30/12/2014, das 14 às 17h, exceto dia 24/12/2014, sábados domingos e 

feriados” Leia-se “A documentação deverá ser entregue presencialmente, do dia 

17/12/2014 a 05/01/2014, das 14 às 17h, exceto dias 31/12/2015 e 02/01/2015, bem 

como sábados, domingos e feriados.” 

 

No item 1.5 onde se lê “A homologação das inscrições será publicada no dia 

05/01/2015, a partir das 12h, no site http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/catu” Leia-se 

“A homologação das inscrições será publicada no dia 06/01/2015, a partir das 

12h, no site http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/catu” 

 

 No item 3.2 onde se lê: “Os títulos, objeto de análise, deverão ser entregues 

presencialmente ou via procuração simples com firma reconhecida, do dia 17/12/2014 

a 30/12/2014,das 14h às 17h, exceto dia 24/12/2014, sábados, domingos e feriados, 

no Núcleo de Apoio à Gestão de Pessoas - NAGP do IF Baiano Campus Catu, 

situado à Rua Barão de Camaçari, nº 118, Bairro: Barão de Camaçari – Catu – 

BA.”; Leia-se:  “Os títulos, objeto de análise, deverão ser entregues 

presencialmente ou via procuração simples com firma reconhecida, do dia 

17/12/2014 a 05/01/2015,das 14h às 17h, exceto dias 31/12/2015 e 02/01/2015, 

bem como sábados, domingos e feriados, na Secretaria de Registros 

Acadêmicos, situada à Rua Barão de Camaçari, nº 118, Bairro: Barão de 

Camaçari – Catu – BA”. 

 

No item 4.1, onde se lê: “O aviso de convocação para realização do sorteio de ponto 

será divulgado no dia 06/01/2015, no site http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/catu”; 

leia-se: “O aviso de convocação para realização do sorteio de ponto será 

divulgado no dia 07/01/2015, no site http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/catu” 

 

No item 7.2, onde se lê: “O resultado da prova de Desempenho Didático, bem como o 
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Resultado Geral, será divulgado no site da instituição 

http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/catu, a partir do dia 15/01/2015”; leia-se: “O 

resultado da prova de Desempenho Didático, bem como o Resultado Geral, será 

divulgado no site da instituição http://www.ifbaiano.edu.br/unidades/catu, a 

partir do dia 20/01/2015”. 

 

No item 7.3 onde se lê: “O candidato que julgar necessário poderá entrar com pedido 

de recurso, em até 48 horas após a divulgação do resultado geral, devendo protocolar 

sua solicitação, conforme modelo definido no Anexo V deste Edital, no Núcleo de 

Apoio à Gestão de Pessoas - NAGP do Campus Catu, das 14h às 17h, não sendo 

aceitos recursos enviados via Correios e/ou e-mail “; leia-se “O candidato que julgar 

necessário poderá entrar com pedido de recurso, em até 48 horas após a 

divulgação do resultado geral, devendo protocolar sua solicitação, conforme 

modelo definido no Anexo V deste Edital, na Secretaria de Registros 

Acadêmicos do Campus Catu, das 08h às 17h, não sendo aceitos recursos 

enviados via Correios e/ou e-mail”. 

 

Catu, 29 de dezembro de 2014 

 

Rita de Cássia Borges Rocha 

Presidente da Comissão de Processo Seletivo 


