
 
 

Edital nº 11/2022 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO 

 

 

Sorteio da Prova de Desempenho didático – Área de Informática 
Link: https://meet.google.com/gpo-pscf-itx 

Horário: 08h:30 às 09h:00 

Data: 23/02/2023 

 

Sorteio da Prova de Desempenho didático – Área de Mineração (40h 
e 20h) 
Link: https://meet.google.com/ksi-vrza-gdd 
Horário: 08h:30 às 09h:00 

Data: 23/02/2023 

 
 

De acordo com o edital n° 11 de 2022, do Instituto Federal de Educação. Ciência e 

Tecnologia da Bahia, campus Brumado, o sorteio da ordem de apresentação e pontos 

(temas) das aulas para a prova de desempenho didático seguem as seguintes 

diretrizes:  

4.4.8. A ordem de apresentação da Prova de Desempenho Didático será 

sorteada pela Banca Examinadora, em videoconferência com a presença de todos os 

candidatos, através do compartilhamento de tela da página 

https://www.sorteiogo.com/pt/sorteio/nomes ou outra disponível para mesmo fim, de 

acordo com o cronograma do Anexo IV do referido Edital e será gravada para efeito de 

registro. 

4.4.10. O/A candidato/a deverá estar conectado à sala indicada em Plataforma 

Específica (Ex. Google Meet, ou outro software) no dia da realização do sorteio da 

ordem de apresentação da aula pública e do sorteio dos pontos (temas), com 

antecedência mínima de 15 (quinze) minutos do horário previsto para o início do 

referido sorteio, munido do documento original de identificação utilizado no ato da 

inscrição.  

4.4.11. Após iniciado o sorteio da ordem de apresentação da aula não será 

permitida, sob quaisquer hipóteses, a participação na sessão de candidatos 

retardatários.  

4.4.12. O sorteio dos pontos (temas) ocorrerá com uma antecedência mínima 

de 24 (vinte e quatro) horas da realização da Prova de Desempenho Didático.  

4.4.13. Na impossibilidade de comparecimento aos sorteios, o/a candidato/a 

poderá se fazer representar através de procuração pública ou particular, sendo que 

neste último caso deverá ser anexada uma cópia autenticada do documento de 

identificação do/a candidato/a utilizado no ato da inscrição.  

4.4.14. O instrumento de procuração deverá ser enviado eletronicamente para 

a Banca Examinadora diretamente para o endereço eletrônico 

substituto.bru@ifba.edu.br .  

4.4.15. O não comparecimento do/a candidato/a ou do seu procurador, no dia, 

hora e local definidos para os sorteios, implicará na sua eliminação do certame. 
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