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Memorando Circular nº 0

  

Salvador/BA, 25 de setembro de 2017. 

  

De: PROEN 

Para: Servidores do IFBA  

 Assunto: Seleção de Servidores do IFBA para atuar n

para Professor Efetivo do IFBA

 

Prezados Servidores, 

A PROEN, através deste documento convida os

como avaliador da banca da prova didática do concurso para Professor Efetivo do IFBA

conforme Edital nº 04/2016. 

As atividades de concurso efetivo de Professores 

Instituto AOCP que fará a seleção dos servidores os quais participarão das referidas bancas

No anexo I, consta os ditames da seleção.

Atenciosamente, 

A Comissão 
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Memorando Circular nº 01/2017 – PROEN 

de setembro de 2017.  

Assunto: Seleção de Servidores do IFBA para atuar na banca da prova didática do concurso 

para Professor Efetivo do IFBA, conforme Edital nº 04/2016. 

A PROEN, através deste documento convida os servidores que tenham interesse em 

como avaliador da banca da prova didática do concurso para Professor Efetivo do IFBA

 

oncurso efetivo de Professores do IFBA estão sob a responsabilidade do 

que fará a seleção dos servidores os quais participarão das referidas bancas

, consta os ditames da seleção. 
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a banca da prova didática do concurso 

servidores que tenham interesse em participar 

como avaliador da banca da prova didática do concurso para Professor Efetivo do IFBA, 

responsabilidade do 

que fará a seleção dos servidores os quais participarão das referidas bancas. 
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1. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INSCRIÇÃO: 

1.1 A inscrição do servidor deve atingir os seguintes requisitos:

1.1.1.  Ser servidor ativo do IFBA;

1.1.2.  Ter disponibilidade para 

conhecimento do inicio ao fim do process

1.1.3. Titulação Mínima: Pós-graduação Strito Sensu;

Parágrafo Único: Não poderá efetivar inscrição para participar das bancas  o(a) servidor(a) que 

tiver cônjuge, filho, dependente legal ou qualquer outro parente de até 3º grau que seja 

candidato do Edital 04/2016. 

1.2  A inscrição deverá ser efetivada, exclusivamente, por meio do endereço eletrônico 

https://goo.gl/forms/FLtsV18CuOR0JBLL2

1.3 O IFBA não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de 

ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 

comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transmissão de dados

 

2. DA CONVOCAÇÃO  

2.1. O Instituto AOCP fará a seleção dos 

considerando a titulação e tempo de serviço.

2.2 Quando convocado, o candidato deverá encaminhar ao Instituto AOCP, os seguintes 

documentos devidamente assinados:

a) Termo de Conhecimento, Compromisso e Sigilo (Anexo II); 

b) Termo de Responsabilidade (Anexo III) 

c) Declaração de Parentesco (Anexo IV) 
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ANEXO I 

S BÁSICOS PARA INSCRIÇÃO:  

1.1 A inscrição do servidor deve atingir os seguintes requisitos: 

Ser servidor ativo do IFBA; 

Ter disponibilidade para compor a banca e avaliar os candidatos em sua área do 

conhecimento do inicio ao fim do processo; 

graduação Strito Sensu; 

Não poderá efetivar inscrição para participar das bancas  o(a) servidor(a) que 

tiver cônjuge, filho, dependente legal ou qualquer outro parente de até 3º grau que seja 

ital 04/2016.  

1.2  A inscrição deverá ser efetivada, exclusivamente, por meio do endereço eletrônico 

https://goo.gl/forms/FLtsV18CuOR0JBLL2, no período de 25 a 29 de setembro de 2017. 

1.3 O IFBA não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de 

ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 

comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transmissão de dados

a seleção dos servidores em conformidade com os ditames do edital,

considerando a titulação e tempo de serviço. 

2.2 Quando convocado, o candidato deverá encaminhar ao Instituto AOCP, os seguintes 

devidamente assinados: 

a) Termo de Conhecimento, Compromisso e Sigilo (Anexo II);  

b) Termo de Responsabilidade (Anexo III)  

c) Declaração de Parentesco (Anexo IV)  
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compor a banca e avaliar os candidatos em sua área do 

Não poderá efetivar inscrição para participar das bancas  o(a) servidor(a) que 

tiver cônjuge, filho, dependente legal ou qualquer outro parente de até 3º grau que seja 

1.2  A inscrição deverá ser efetivada, exclusivamente, por meio do endereço eletrônico 

no período de 25 a 29 de setembro de 2017.  

1.3 O IFBA não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de 

ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 

comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transmissão de dados.  

em conformidade com os ditames do edital, 

2.2 Quando convocado, o candidato deverá encaminhar ao Instituto AOCP, os seguintes 
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3. DOS COMPROMISSOS E OBRIGAÇÕES 

3.1. Atender as orientações para participação na avalia

didática do Instituto AOCP .  

 

3.2 Caberá a AOCP:  

a) Orientar e supervisionar as 

do IFBA;  

b) Tornar disponível todas as informações necessárias à realiza

  

4. DA REMUNERAÇÃO DAS ATIVIDADES 

  

4.1 Serão 02 (dois) turnos distintos de trabalho, com os horários de início e término a serem 

definidos pelo Instituto AOCP

4.2 A remuneração será de R$500

Pagamento Autônomo - RPA.

4.3 O pagamento dos servidores será realizado 

4.4 Não haverá pagamento de passagens nem diárias, caso os servidores selecionados não 

residam na cidade de Salvador/BA. 

   

5. DO CRONOGRAMA  

5.1 As atividades serão desenvolvidas no perí

bancas. 

5.2 Essas datas podem ser alteradas, em função das necessidades do 
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OBRIGAÇÕES  

Atender as orientações para participação na avaliação dos candidatos nas bancas da prova 

 

a) Orientar e supervisionar as bancas para prova didática do concurso para professor efetivo 

b) Tornar disponível todas as informações necessárias à realização das atividades. 

4. DA REMUNERAÇÃO DAS ATIVIDADES  

) turnos distintos de trabalho, com os horários de início e término a serem 

Instituto AOCP, de acordo com o planejamento das bancas. 

será de R$500,00 a diária (valor liquido), pago através de R

.  

4.3 O pagamento dos servidores será realizado pelo Instituto AOCP. 

Não haverá pagamento de passagens nem diárias, caso os servidores selecionados não 

de Salvador/BA.  

As atividades serão desenvolvidas no período de 14/10 a 22/10 para distribuição das 

Essas datas podem ser alteradas, em função das necessidades do Instituto AOCP

Telefax: (71) 2102-0446. 
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ção dos candidatos nas bancas da prova 

bancas para prova didática do concurso para professor efetivo 

ção das atividades.  

) turnos distintos de trabalho, com os horários de início e término a serem 

, pago através de Registro de 

Não haverá pagamento de passagens nem diárias, caso os servidores selecionados não 

de 14/10 a 22/10 para distribuição das 

Instituto AOCP.  
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ANEXO I I 

TERMO DE CONHECIMENTO,

Considerando o disposto no Memorando Circular

para participar da banca de avaliação da prova didática do concurso para professores efetivos 

do IFBA, declaro, sob as penas da lei, pelo presente Termo de Conhecimento, Compromisso e 

Sigilo que são verdadeiras todas as informações prestadas no ato de inscrição ao cadastro.  

Reconheço a importância do trabalho a ser desenvolvido, bem como a responsabilidade que o 

mesmo exige, e, tendo em vista a sua natureza, assumo o dever ético de manter, sob rigoroso 

sigilo, assuntos, registros e informações pertinentes aos trabalhos e a todos os insumos 

necessários à minha atuação no 

qualquer eventual impedimento ou conflito de interesses; (b) cumprir fielmente com todas as 

atividades que me forem designadas; (c) cumprir os prazos estabelecidos pela 

manter sigilo sobre as informações obtidas em função das ativida

AOCP quaisquer dificuldades ou embaraços encontrados no decorrer da realização dos 

serviços; (f) atuar com pontualidade, assiduidade, urbanidade, probidade, idoneidade, 

comprometimento, seriedade, responsabilidade e sigilo; (g)

aplicáveis aos processos concernentes à realizaç

pena de responder judicialmente, uma vez que esses instrumentos serão objeto do 

para Professor Efetivo.   

 Li e estou rigorosamente de acordo com os termos do documento.  

 

Salvador/BA, ______ de ___________________de __________.  
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TERMO DE CONHECIMENTO, COMPROMISSO E SIGILO 

 

 

 

Memorando Circular nº 01/2017, visando a seleção de 

para participar da banca de avaliação da prova didática do concurso para professores efetivos 

, sob as penas da lei, pelo presente Termo de Conhecimento, Compromisso e 

Sigilo que são verdadeiras todas as informações prestadas no ato de inscrição ao cadastro.  

Reconheço a importância do trabalho a ser desenvolvido, bem como a responsabilidade que o 

mesmo exige, e, tendo em vista a sua natureza, assumo o dever ético de manter, sob rigoroso 

sigilo, assuntos, registros e informações pertinentes aos trabalhos e a todos os insumos 

necessários à minha atuação no Concurso. Comprometo-me a: (a) comunicar a c

qualquer eventual impedimento ou conflito de interesses; (b) cumprir fielmente com todas as 

atividades que me forem designadas; (c) cumprir os prazos estabelecidos pela 

manter sigilo sobre as informações obtidas em função das atividades realizadas; (e) reportar a 

quaisquer dificuldades ou embaraços encontrados no decorrer da realização dos 

serviços; (f) atuar com pontualidade, assiduidade, urbanidade, probidade, idoneidade, 

comprometimento, seriedade, responsabilidade e sigilo; (g) observar todos os procedimentos 

aplicáveis aos processos concernentes à realização dos serviços solicitados pela AOCP

pena de responder judicialmente, uma vez que esses instrumentos serão objeto do 

osamente de acordo com os termos do documento.   

Salvador/BA, ______ de ___________________de __________.   

Telefax: (71) 2102-0446. 
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, visando a seleção de professores 

para participar da banca de avaliação da prova didática do concurso para professores efetivos 

, sob as penas da lei, pelo presente Termo de Conhecimento, Compromisso e 

Sigilo que são verdadeiras todas as informações prestadas no ato de inscrição ao cadastro.  

Reconheço a importância do trabalho a ser desenvolvido, bem como a responsabilidade que o 

mesmo exige, e, tendo em vista a sua natureza, assumo o dever ético de manter, sob rigoroso 

sigilo, assuntos, registros e informações pertinentes aos trabalhos e a todos os insumos 

me a: (a) comunicar a coordenação 

qualquer eventual impedimento ou conflito de interesses; (b) cumprir fielmente com todas as 

atividades que me forem designadas; (c) cumprir os prazos estabelecidos pela AOCP; (d) 

s realizadas; (e) reportar a 

quaisquer dificuldades ou embaraços encontrados no decorrer da realização dos 

serviços; (f) atuar com pontualidade, assiduidade, urbanidade, probidade, idoneidade, 

observar todos os procedimentos 

ão dos serviços solicitados pela AOCP, sob 

pena de responder judicialmente, uma vez que esses instrumentos serão objeto do Concurso 
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Nome completo:  

SIAPE:  

Area: 

Maior Titulação: 

Tempo de Serviço no IFBA:  

______________________________________________ 

Assinatura  
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ANEXO III 

  

  

  

Eu,________________________________________________, SIAPE: ________________, 

me comprometo a zelar por toda e qualquer informação obtida e produzida concernente ao 

Concurso para professor Efetivo do IFBA

participação no referido processo. 

Declaro, ainda, estar ciente de que toda a atividade desenvolvida será acompanhada pel

Instituto AOCP, e no caso de ações incompatíveis com relação ao Memorando Circular

01/2017 que rege esse processo serei 

  

  

Salvador/BA, ______ de ___________________de __________.  

  

Nome completo:  

SIAPE:  

 

  

 ______________________________________________ 

Assinatura  
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TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Eu,________________________________________________, SIAPE: ________________, 

me comprometo a zelar por toda e qualquer informação obtida e produzida concernente ao 

Concurso para professor Efetivo do IFBA conforme Edital n º 04/2017, em virtude da minha 

participação no referido processo.  

Declaro, ainda, estar ciente de que toda a atividade desenvolvida será acompanhada pel

, e no caso de ações incompatíveis com relação ao Memorando Circular

que rege esse processo serei  responsabilizado(a).  

Salvador/BA, ______ de ___________________de __________.   

______________________________________________  

Telefax: (71) 2102-0446. 
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Eu,________________________________________________, SIAPE: ________________,  

me comprometo a zelar por toda e qualquer informação obtida e produzida concernente ao 

, em virtude da minha 

Declaro, ainda, estar ciente de que toda a atividade desenvolvida será acompanhada pelo 

, e no caso de ações incompatíveis com relação ao Memorando Circular n º 



[Digite texto] 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

Telefone (71) 2102

 

 
Avenida Araújo Pinho, 39 Canela

 
 

ANEXO IV 

  

  

  

  

  

Eu, _____________________________________________________________, matrícula

SIAPE nº ______________, atuando nas atividades 

Publico para Professor Efetivo do IFBA

fins, que não possuo cônjuge, filho, 

grau que seja candidato ao Edital 04/2016.

  

  

Salvador/BA, ______ de ___________________de __________.  

  

Nome completo:  

SIAPE:  

 

  

  

______________________________________________ 

Assinatura  
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Declaração Ausência de Parentesco 

Eu, _____________________________________________________________, matrícula

SIAPE nº ______________, atuando nas atividades do Instituto AOCP, referentes ao 

Publico para Professor Efetivo do IFBA conforme Edital nº 04/2017, declaro, para os devidos 

fins, que não possuo cônjuge, filho,  dependente legal ou qualquer outro parente de até 3º 

Edital 04/2016. 

Salvador/BA, ______ de ___________________de __________.   

______________________________________________  

Telefax: (71) 2102-0446. 
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Eu, _____________________________________________________________, matrícula 

, referentes ao Concurso 

aro, para os devidos 

dependente legal ou qualquer outro parente de até 3º 


