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EDITAL Nº 10, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE 

PROFESSOR SUBSTITUTO 

(retificado em 28/09/2021) 

 

ENDEREÇO ELETRÔNICO (LINK) DE ACESSO AO FORMULÁRIO 

DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PARA A 

PROVA DE TÍTULOS 
 

 

A Comissão do Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Professores 

Substitutos para os campi Eunápolis e Ilhéus do Edital nº10 de 14 de setembro de 2021 e 

retificações, desiganda pela Portaria Conjunta nº 01 de 03 de maio de 2021 da DG-EUN/DG-

IOS/Reitoria, no uso de suas atribuições, vem a público informar aos candidatos e às 

candidatas o endereço eletrônico (link) de acesso aos Formulários, para cada 

área/lotação, de entrega da documentação comprobatória para a Prova de Títulos, que 

segue imediatamente abaixo indicados:   

 

LOTAÇÃO: CAMPUS EUNÁPOLIS 
 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: ADMINISTRAÇÃO 

https://forms.gle/3smCQcubuU1Ff6zJ6 

  

ÁREA DE CONHECIMENTO: ARQUITETURA E URBANISMO 

https://forms.gle/43NP7tivYzYydYX7A 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

https://forms.gle/wN7F8cJMQqJNcZwC8 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: BIOLOGIA 

 https://forms.gle/7KjctGQFBQgdfCEA7 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: CONTABILIDADE 

https://forms.gle/64q4VawHzSRkWrJq7 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: DIREITO 

https://forms.gle/rETLKCJjdQtMRr1XA 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA 

https://forms.gle/u7MvCbZVdfRYH1HNA 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: EDUCAÇÃO FÍSICA 

https://forms.gle/audPQd2uyGHD6xrk7 
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ÁREA DE CONHECIMENTO: ENFERMAGEM 

https://forms.gle/ZZAASBi6m7PzdaQJ9 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: ENGENHARIA AMBIENTAL 

https://forms.gle/XZcoUA7jdGG5Au6H9 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: ENGENHARIA CIVIL 

https://forms.gle/PGuHDkq6oYQKKHiK9 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

https://forms.gle/YgwdK8G52yPkdNYM7 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: ENGENHARIA FLORESTAL 

https://forms.gle/qu3dx1DNs2Zjd44N9 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA 

https://forms.gle/NzU1F9uWYspSFQgR8 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: GEOGRAFIA 

https://forms.gle/5puMZZDXmy3s9xBH6 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: HISTÓRIA 

https://forms.gle/QRyBht19aFYbBC498 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: INFORMÁTICA 

https://forms.gle/KtfDA79KyMBoJtoH6 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: LÍNGUA PORTUGUESA 

https://forms.gle/t6yJ245iozPQ5KoJA 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA 

https://forms.gle/uvhQz8aajYEagDpW8 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA 

https://forms.gle/MiX9DVNe8Yb4qWXw6 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: SEGURANÇA DO TRABALHO 

https://forms.gle/iJCr3t7U1cmcTbti9 
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LOTAÇÃO: CAMPUS ILHÉUS 
 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: ARQUITETURA E URBANISMO 

https://forms.gle/UtwghB8v6bMvLSJT7 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: ARTES 

https://forms.gle/ZpTAJ5a6hhS6wsAAA 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

https://forms.gle/evUUNnukjccfr1fLA 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: BIOLOGIA 

https://forms.gle/XyNbR27Yscsy878n7 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: ENGENHARIA CIVIL 

https://forms.gle/3Yew6c2uash1XnzYA 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA 

https://forms.gle/nqPk9uwYpMaUgZT29 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: HISTÓRIA 

https://forms.gle/Q87wEwgij5pU9K498 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: INFORMÁTICA 

https://forms.gle/4wyLDoWccb4Da9MA9 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: SEGURANÇA DO TRABALHO 

https://forms.gle/RXUzAw5jaWYZFwhy9 

 

 

ATENÇÃO: O formulário só estará disponível para o envio de documentos comprobatórios 

para a Prova de Títulos durante o período previsto no edital para a entrega (27/10/2021 a 

30/10/2021), conforme Anexo IV do referido edital. Os mesmos deverão ser entregues 

impreterivelmente até a data indicada. Não serão aceitos os documentos cujo envio ultrapasse 

a data, ainda que em alguns minutos. 

 

Esse formulário deverá ser utilizado exclusivamente pelos candidatos/as que tiveram as 

inscrições deferidas para a Prova de Títulos. 

 

Os documentos comprobatórios para a Avaliação de Títulos, conforme o Barema do Anexo 

II do  Edital IFBA nº 10/2021, deverão ser enviados em formato PDF (em arquivo único e 

máx. de 10mb) nos links divulgados acima de acordo com lotação/área pretendida. 

 

Caso o/a candidato possua dificuldade na adequação do tamanho máximo dos seus arquivos 

aos limites de envio (upload) estabelecidos, recomenda-se a utilização de softwares ou sites 

confiáveis que possuam ferramenta redutora do tamanho dos arquivos PDF, desde que seja 

mantida a qualidade de imagem que permita a fácil análise dos documentos. A escolha e a 

decisão pelo uso dessas ferramentas é de inteira responsabilidade do/a candidato/a, servindo 
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a presente orientação de mera recomendação para facilitar a redução do tamanho dos 

arquivos. 

 

A relação dos títulos que serão  pontuados  e  a  pontuação  de  cada título estão dispostos no 

barema. Serão considerados documentos comprobatórios de titulação os diplomas, as 

declarações de  conclusão, certificados e as atas de defesa (exclusivamente para pós-

graduação). Os títulos acadêmicos obtidos no exterior deverão estar revalidados ou 

reconhecidos no Brasil por instituições  de ensino superior reconhecidas pelo MEC, na forma 

da lei.  

 

Os títulos deverão estar devidamente numerados na sequência número da página/total de 

páginas  (exemplo:  01/10,  02/10,  03/10...,  10/10), e organizados seguindo rigorosamente 

a ordem prevista no Barema, sendo indispensável constar uma capa com a identificação do/a 

candidato/a e os dados da vaga para a qual concorre, tais como: a lotação (campus), a área 

de conhecimento e o regime de trabalho. O arquivo deverá ser nomeado com o nome 

completo do/a candidato/a. 

 

A Prova de Títulos tem caráter eliminatório e classificatório. Títulos apresentados em 

desacordo com o estabelecido no Edital IFBA nº 10/2021 ou o não envio da documentação 

comprobatória implicará na eliminação imediata do/a candidato/a do certame.  

 

É de inteira responsabilidade do/a candidato/a a garantia da veracidade e autenticidade da 

documentação apresentada, sob pena de apuração da sua conduta quanto a eventuais 

responsabilidades de natureza cível, criminal e administrativa.  
 

 

  
Eunápolis-Ilhéus/BA, 19 de outubro de 2021. 

 

 

Comissão do Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Professores Substitutos 

Portaria Conjunta nº 01/2021 – DG-EUN/DG-IOS/Reitoria de 03 de maio de 2021 


