
EDITAL Nº 04, DE 18 DE MAIO DE 2018. PROCESSO 
SELETIVO         SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE 
PROFESSOR SUBSTITUTO – RETIFICADO EM 22/05/2018. 
 

 

 Dia, hora e local definitivos para o sorteio 
da ordem de apresentação da aula pública. 

 
“4.3.4.1.1. O dia, a hora e o local definitivos para o sorteio da ordem de apresentação 

da aula pública serão divulgados no sítio www.ifba.edu.br e na portaria do prédio do 

IFBA, Campus de Salvador, até o dia 17/06/2018.” 

 Todos os candidatos deverão comparecer ao IFBA, Campus de Salvador, 

localizado no endereço: rua Emídio dos Santos, s/n, Barbalho – Salvador/BA. 

CEP: 40301-015, no dia 18/06/2018, às 7h30, para o sorteio da ordem de 

apresentação da aula pública. 

 Os candidatos deverão se dirigir às salas constantes da tabela abaixo, 

observando a área de conhecimento para a qual estar concorrendo à vaga:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Conhecimento Sala 

Pedagogia 
K – 110 

(Bloco K – 1º andar) 

Geografia 
D – 207 

(Bloco D – 2º andar) 

Filosofia 
K – 112 

(Bloco K – 1º andar) 

Língua Estrangeira Moderna: Inglês 
K – 114 

(Bloco K – 1º andar) 

Língua Portuguesa 
D – 101 

(Bloco D – 1º andar) 

Eletrônica 
K – 115 

(Bloco K – 1º andar) 

Física 
K – 116 

(Bloco K – 1º andar) 

Radiologia 
D – 107 

(Bloco D – 1º andar) 

Desenho Técnico 
D – 108 

(Bloco D – 1º andar) 

Matemática 
D – 110 

(Bloco D – 1º andar) 

Administração 
D – 201 

(Bloco D – 2º andar) 

Química Geral e Analítica 
D – 205 

(Bloco D – 2º andar) 



ATENÇÃO 

De acordo com o Edital nº 04, de 18 de maio de 2018. Processo Seletivo         

Simplificado para Contratação de Professor Substituto – Retificado em 22/05/2018: 

“4.3.4.1.2. O candidato, que teve a sua inscrição homologada ou aquele que atende o 

previsto no item 3.32, deverá comparecer ao IFBA, Campus de Salvador, no dia da 

realização do sorteio da ordem de apresentação da aula pública, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para o início do referido sorteio, 

munido do documento original de identificação utilizado no ato da inscrição e dos 

respectivos títulos para avaliação. 

4.3.4.1.3. Iniciado o sorteio da ordem de apresentação da aula pública não será 

permitida, sob quaisquer hipóteses, a participação de candidatos retardatários, que 

serão considerados como ausentes e, portanto, desligados do certame.” 

 

A Comissão. 

 

 


