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A Secretaria da Administração do Estado da Bahia (SAEB) publicou no sábado (24/03/18), no caderno especial no 

Diário Oficial do Estado (DOE), o resultado da primeira etapa do concurso público para preenchimento de 3.760 

vagas destinadas a Professores da Educação Básica. O processo seletivo, realizado no dia 25 de fevereiro em todo o 

Estado, disponibilizou vagas para docentes de diversas áreas de atuação nos ensinos fundamental e médio da rede 

baiana. Dentre os noventa aprovados na primeira etapa para ser Professor de Matemática, serão convocados apenas 

20 para a região de Eunápolis que faz parte da NRE 27, Núcleo Territorial de Educação 27. Dos vintes primeiros 

colocados, nove são egressos do Curso da Licenciatura em Matemática e um aluno do segundo período do curso. Ao 

todo 26 alunos do curso, entre egressos e acadêmicos, foram aprovados na primeira etapa.  

Ao parabenizarmos os aprovados, relacionamo-los abaixo: 
  

ALUNO SITUAÇÃO COLOCAÇÃO 

LUCIANO GODINHO ALMEIDA Egresso 1 

NEILSON CASTRO SOARES Egresso 3 

ADRIEL ARAUJO DAMACENA Egresso 7 

WATILA PORTO SILVA Egresso 8 

MESSIAS GOMES NOVAES JUNIOR Egresso 14 

FREDSON BARBOSA SETUBAL Egresso 15 

GABRIEL SILVA SANTANA Egresso 16 

LUCAS MARTINS ALMEIDA Acadêmico 17 

JOAO RODOLFO SILVA PINHEIRO Egresso 19 

JAIRO DE ALMEIDA SANTOS Egresso 20 

DEIKY LORHAN MEIRA SANTOS MONTEIRO Acadêmico 22 

EDUARDO MARTIN BORGES DOS SANTOS JUNIOR Egresso 23 

EDUARDO VIANA BAIAO Egresso 26 

TAMIRES RIGOTI NUNES Egresso 27 

GETES NASCIMENTO BARBOSA Acadêmico 32 

ROBSON SANTOS DA CONCEICAO Egresso 33 

JESSICA SCHEIDEGGER FERREIRA NOVAES Egresso 36 

ASSIELE DOS SANTOS MOREIRA Egresso 45 

MARIANA OLIVEIRA SANTOS Egresso 46 

VANESSA DE AMARAL SANTOS Egresso 50 

GICELI ALVES DE CARVALHO Egresso 56 

FABIO XAVIER DOS REIS Egresso 66 

SARA MENEZES DOS SANTOS Aluno 74 

CELINA VILHENA VIEIRA Egresso 82 

WANDERLAN DA SILVA GOMES Egresso 83 

RONALD DE OLIVEIRA QUARESMA Egresso 84 

  

O Aluno Lucas Martins Almeida, atualmente cursa o segundo semestre do curso, conta que é a primeira vez que 

presta um concurso público em sua área. Lucas Martins comentou sobre o sentimento dele em ter sido aprovado no 

seu primeiro concurso de professores da rede estadual de ensino. “Existe um ensinamento popular que diz que nunca 



é tarde para aprender, então da mesma forma nunca é cedo para ensinar. Baseado nessa prerrogativa que foi com 

convicção que decidi me tornar um professor de matemática e logo aprendi nesse curso que é necessário enfrentar as 

minhas dificuldades e superar os meus limites, fomentando me tornar um profissional apto a atuar no campo 

educacional. Quando surgiu a notícia de que o governo da Bahia realizaria o concurso para selecionar professores, fui 

muito motivado a fazer essa prova. Apesar de estar no 2° período da graduação não me preocupei em o quanto a 

prova seria difícil, após a minha inscrição busquei me preparar o máximo possível. E na manhã do dia 24 quando vi 

que meu nome estava entre os aprovados fiquei bastante contente, resultado do esforço e prova do quanto é 

importante para mim a carreira de docente”. 

O egresso Neilson Castro discorreu sobre sua aprovação no concurso e também a sua aprovação em diversos 

programas de Mestrado do país. “Nos últimos dias recebi uma notícia da qual me deixou contente, fui aprovado em 

terceira colocação na primeira etapa no Concurso do Estado da Bahia para Professor de Matemática no Ensino 

Médio. Conquista da qual não posso deixar de compartilhar no espaço de formação o qual me proporcionou tal feito, 

me refiro ao IFBA – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, campus Eunápolis. O período em 

que estive na graduação no Curso de Licenciatura em Matemática foi um dos mais frutíferos em minha vida, tanto 

pessoal, quanto no profissionalmente. O IFBA promove para além do conhecimento científico, as atividades 

culturais, educacionais ou propriamente cientificas tem um cunho humanístico e que objetiva não somente a 

formação de apenas uma mão de obra, ao contrário, nos tornamos pessoas ativas na sociedade, seres reflexivos e 

críticos. Hoje sou capaz de perceber o quanto o IFBA tem transformado vidas e esse é um dos papéis fundamentais 

que ele vem assumindo. Como foi meu caso, sempre estudei em escola pública, venho de um bairro considerado 

periférico onde a criminalidade é bem acentuada e como alguns, fiz do Instituto a “válvula de escape”, fui além 

daquilo que estava à minha volta. Graças a esta oportunidade tenho conquistado coisas importantes em minha vida 

como também as recentes aprovações em mestrados (UESC, UFG, UFSCAR e USP), além das várias publicações em 

anais. Então, tenho somente a agradecer ao Instituto, em especial, aos colegas e aos docentes da Licenciatura em 

Matemática que de alguma forma contribuíram para o meu desenvolvimento e estiveram me acompanhando durante 

toda essa jornada”.  

Graduado na terceira turma do curso de Licenciatura em Matemática, o egresso Luciano Godinho de Almeida inicia o 

ano de 2018 com uma excelente notícia: primeiro colocado na primeira etapa do concurso. “Desde que comecei a 

fazer o curso de Licenciatura em Matemática no IFBA-Eunápolis, percebi que estava me encontrando 

profissionalmente, pela qualidade das aulas e pela seriedade que o instituto tem com a formação dos seus discentes. 

Me sentia a cada dia mais preparado para o exercício futuro da profissão. Nesse resultado desta primeira fase do 

concurso do estado da Bahia, onde tantos egressos do IFBA foram aprovados, mostra a qualidade deste curso. Eu, 

particularmente, sou bem grato ao IFBA e aos meus excelentes professores por essa conquista. #Partiusegundafase!”, 

comentou Luciano.  

De acordo com o Coordenador da Licenciatura em Matemática do Campus Eunápolis, Prof. Dr. Josaphat Ricardo R. 

Gouveia Jr., a aprovação dos egressos e também de alunos cursistas nesse concurso é mais uma certificação da 

qualidade do ensino, oferecido pelo campus. “Fomos 1º e 3º lugares na NTE 27, ao todo foram 26 aprovações. 

Agradecemos os professores do curso pelo empenho, dedicação e compromisso em prol da formação acadêmica dos 

nossos alunos. Por isso, gostaria de parabenizar a todos que fazem parte do IFBA Campus Eunápolis”. 
 


