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MINISTERIO DA EDUCACÃO 

SECRETARIA DE EDUCACÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

 

EDITAL Nº 14, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DO MAGISTÉRIO 

DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO  

 
HORÁRIO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA 

 
  

De acordo com o subitem 5.2.1 do Edital nº 14/2013/IFBA e em conformidade com o 
Cronograma de Atividades, informamos o horário de realização da prova escrita do 
Concurso Público para Professor do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia.  

 
Local: Campus Salvador do IFBA. 
Endereço: Rua Emídio dos Santos, s/n - Bairro Barbalho - Salvador - BA, CEP: 40.301-015.  
Dia: 12/01/2014 

Horário de Inicio da prova: 08h. 
 
Observações: 
 

a) Até o dia 09/01/2014, será divulgado no sítio www.ifba.edu.br pavilhão e sala onde cada 
candidato  realizará a prova escrita. 
 

b) O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com 
antecedência mínima de uma hora do horário fixado para seu início, munido, 
obrigatoriamente, de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, do comprovante de inscrição 
ou do comprovante de pagamento da taxa de inscrição e do documento de identidade original, 
utilizado no ato da inscrição. 

 
c)  A prova escrita a ser realizada no dia 12/01/2014, com início às 8h, terá duração de 4 (quatro) 

horas. 
 

d)  No dia e horário de realização da Prova Escrita, a Banca Examinadora sorteará 01 (um) 
ponto, dentre os 10 (dez) listados para cada área de conhecimento prevista no Edital. 

 
e)  Após o sorteio, o candidato terá 01 (uma) hora para consultar o material bibliográfico de que 

disponha no momento, não sendo permitido qualquer tipo de empréstimo entre os candidatos, 
e em seguida terá 03 (três) horas para realizar a dissertação, sem qualquer tipo de consulta. 

 
f) Será permitido ao candidato utilizar dispositivo eletroeletrônico, exclusivamente, para realizar a 

consulta bibliográfica. 
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Salvador, 06 de Janeiro de 2014. 

 
 

Profª. Josélia França de Holanda Cavalcanti  

           Presidente da Comissão Concurso Professor Efetivo 2013 
. 


