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AVISO 2 

 

 A Comissão do Concurso Público Docente informa que o 
período para a entrega dos títulos será nos dias 17/03/2014 e 
18/03/2014 e que nesta data estará a disposição, em caráter 
emergencial, das 08:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 16:30 horas, 
no Campus Salvador, salas A307 e A308, exclusivamente, para 
autenticação dos títulos dos candidatos aprovados na Prova 
Didática do Concurso Público Docente, regido pelo Edital nº 
14/2013. 

 

Reforçamos também as orientações constantes do item 5.4. do Edital nº 
14/2013 para os candidatos classificados para a Prova de Títulos: 

 Os títulos deverão ser apresentados encadernados e devidamente 

numerados (nº da página/total de páginas. Ex.: 3/15), em cópias 

xerográficas legíveis e autenticadas. Deverá conter uma capa com a 

identificação do candidato, área de conhecimento e campus para o qual 

está inscrito, segundo modelo divulgado no sítio www.ifba.edu.br, e os 

demais títulos relacionados e organizados seguindo rigorosamente a ordem 

prevista neste Edital no Anexo II. 

 

 Os títulos deverão ser endereçados à Comissão Organizadora do 

Concurso Público e postados via SEDEX ao IFBA, à Rua Emídio dos 

Santos s/n, Barbalho, Salvador/BA, CEP: 40.301-015, ou entregues à 

Comissão Organizadora do Concurso Público, no mesmo endereço, no 

setor de Protocolo do Campus Salvador, no período de 17/03/2014 e 

18/03/2014. 

 



 Não serão aceitos títulos entregues fora do período determinado ou sem a 

devida autenticação. 

 

 Os documentos postados via SEDEX só serão aceitos se recebidos no 

prazo máximo de 6( seis ) dias úteis após o prazo estabelecido no sítio 

www.ifba.edu.br por ocasião da publicação do resultado final da Prova de 

Desempenho Didático. 

 

 O IFBA não se responsabiliza por documentos recebidos ou postados fora 

do prazo. 

 

 

Salvador, 07 de Março de 2014. 
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