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Edital nº 146, de 15 de outubro de 2021Edital nº 146, de 15 de outubro de 2021

A Comissão organizadora do Processo Sele vo Simplificado, cons tuída pela PORTARIA 74/2021 - ITA-GAB/ITA-

DG/RET/IFBAIANO, de 16 de setembro de 2021, TORNA PÚBLICO o resultado da interposição de recursos

contra a homologação preliminar das inscrições do Processo Sele vo Simplificado para contratação de

Professor Subs tuto de Física - campus Itape nga.

RESULTADO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA A HOMOLOGAÇÃO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕESRESULTADO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA A HOMOLOGAÇÃO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES

NºNº CANDIDATO(A)CANDIDATO(A) RESULTADORESULTADO JUSTIFICATIVAJUSTIFICATIVA

1 Widervan de

Deus Morais

Indeferido

Não atendimento ao item 4.2, alínea ‘c’ do Edital. No ato

da inscrição, o candidato não enviou o documento oficial

de iden ficação com foto.

Conforme o item 4.2.2 do Edital, “As inscrições somente

serão formalizadas mediante o recebimento dos

documentos conforme descrito no item 4.2”.

Conforme o item 4.8 do Edital “O IF Baiano Campus

Itape nga não se responsabiliza por inscrição não

recebida por mo vo de ordem técnica dos computadores,

falhas de comunicação, conges onamento das linhas de

comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica

que impossibilitem a transferência de dados”.

Conforme o item 11.1, alínea ‘c’ do Edital, “Será

excluído(a) do Processo Sele vo Simplificado o(a)

candidato(a) que deixar de cumprir com qualquer das

cláusulas deste Edital”.

2 Vitor dos Santos

Ferreira

Indeferido

Não atendimento ao item 4.2.4 do Edital. “Caso a

formação acadêmica do(a) candidato(a) não atenda as

exigências mínimas deste Edital, a referida inscrição será

indeferida”.

Conforme item 11.1, alínea ‘c’ do Edital, “Será excluído(a)

do Processo Sele vo Simplificado o(a) candidato(a) que

deixar de cumprir com qualquer das cláusulas deste

Edital”.
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