
 
 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE 
PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO. 

>> EDITAL Nº. 04/2016 << 
 

 
 
 

12ª CONVOCAÇÃO 
 
 
 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) convoca os candidatos 
relacionados abaixo a comparecerem na Coordenação de Movimentação de Pessoal (COMOP) para assinatura do 
Termo de Opção de Lotação e comprovação dos requisitos estabelecidos no subitem 3.1, do Edital nº 04/2016: 

 
Nº CANDIDATO PERFIL ÁREA DE CONHECIMENTO 
1 CLEBER PEREIRA DOS SANTOS  406.2 CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 
2 LARISSA MOTA DE SOUZA  428.1  ENGENHARIA ELÉTRICA 
3 DARLENE ALMADA OLIVEIRA SOARES  449.1  PEDAGOGIA 

 
O candidato convocado tem um prazo máximo de 10 dias úteis, contados da data de envio da 

mensagem eletrônica (e-mail) de convocação, para manifestar a sua opção de localidade de lotação e para 
apresentação da documentação exigida, oportunidade em que receberá a guia de encaminhamento para realização da 
inspeção médica oficial. 

 
A apresentação da documentação comprobatória dos requisitos ocorrerá presencialmente, no seguinte 

endereço: Av. Araújo Pinho, nº 39, Canela - Salvador/BA. 
 
A inspeção médica oficial, por sua vez, será realizada pela equipe do Serviço Médico e Odontológico do 

campus Salvador, localizado à Rua Emídio dos Santos, s/n, Barbalho – Salvador/BA. Contudo, antes de comparecer 
no local indicado, o candidato deverá entrar em contato, através do telefone (71) 2102-9407, para agendar a 
apresentação dos resultados dos exames exigidos e a realização da referida inspeção médica. 

 
A relação de documentos e exames a serem apresentados está disponível no link 

http://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/processos-seletivos/professor/efetivo/2016, mas também será enviada ao 
endereço de correspondência eletrônica (e-mail) de cada candidato convocado. 

 
Salvador/BA, 12 de fevereiro de 2019. 

 
 
 
 
 

ANDRÉ DOS SANTOS ROCHA 
Diretor de Gestão de Pessoas 
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