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EDITAL Nº 13 /2021 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO 
DE PROFESSORES SUBSTITUTOS DO CAMPUS BRUMADO 

 
 

SORTEIO DE PONTOS PARA PROVA DIDÁTICA 

 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, campus Brumado, torna públicos a data, o 
horário e o local virtual em que serão realizados os sorteios dos pontos e da ordem das apresentações, 
referentes à prova didática prevista pelo Processo Seletivo Simplificado para seleção de professores 
substitutos, Edital Nº 13, de 28 de Outubro de 2021. 
 
Atenção: Os candidatos deverão enviar os Planos de Aula do ponto sorteado através do email deste 
processo seletivo substituto2021.bru@ifba.edu.br no prazo estabelecido pelo Anexo IV deste Edital. 

 
 

 

ÁREA 
SORTEIO - 

DATA/HORÁRIO 
LINK DO SORTEIO 

Engenharia de Minas - Lavra 30/11/2021, às 8h   https://meet.google.com/npw-ytst-nyc 

 

Engenharia de Minas - 

Beneficiamento 

30/11/2021, às 8:15h https://meet.google.com/rhz-xhxp-uvg 

 

Matemática 20 H 30/11/2021, às 8:30h https://meet.google.com/ymj-yhou-nxu 

 

Matemática 40 H 30/11/2021, às 9h https://meet.google.com/iwi-rmgr-dkq 

 

Língua Portuguesa 30/11/2021, às 9:30h https://meet.google.com/ruv-ycqz-kes 

 

Administração 30/11/2021, às 10h https://meet.google.com/spy-itmm-xtd 

 

Língua Inglesa 30/11/2021, às 10:30h https://meet.google.com/hpv-asak-qri 

 

Atendimento Educacional 

Especializado 

30/11/2021, às 11h https://meet.google.com/uax-rwmf-vvy 

 

Libras 30/11/2021, às 11:15h https://meet.google.com/bon-jqhq-cse 

 

Química 30/11/2021, às 11:30h    https://meet.google.com/nzi-gugj-pih 

 

Informática (Programação) 30/11/2021, às 12h https://meet.google.com/pfv-tpsb-twd 

 

 

Informática (Redes) 30/11/2021, às 12:15h    https://meet.google.com/ogq-prtu-hic 
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A comissão Organizadora aproveita para relembrar aos candidatos pontos importantes do edital sobre esta etapa 

de sorteio: 

 

4.4.4 Em todas as etapas que é requerida a presença/participação do/a candidato/a no aplicativo Google 

Meet o mesmo, quando requisitado, deverá manter a webcam ligada e se apresentar em conjunto com o 

documento de identificação origial com foto, o qual realizou a inscrição no referido Processo Seletivo, sob 

pena de desclassificação em caso de recusa, a qual constará em ata. 

 

4.4.8. Serão realizados dois sorteios distintos, sendo um para definir a ordem de apresentação da aula e 
outro para definir o ponto (tema) que será abordado na referida aula. 

 

4.4.14. O/A candidato/a deverá estar conectado à sala indicada no Google Meet 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. 

 

4.4.15. Após iniciado o sorteio da ordem de apresentação da aula não será permitida, sob quaisquer 

hipóteses, a participação na sessão de candidatos retardatários. 

 

4.4.17. 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.  

 

4.4.18. O instrumento de procuração deverá ser enviado eletronicamente para a Banca Examinadora diretamente para o 

endereço eletrônico substituto2021.bru@ifba.edu.br.  
 

4.4.19. 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. 

 

 

 
Atenciosamente; 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA – PORTARIA Nº 66, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021 - IFBA CAMPUS 

BRUMADO. 

 


