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EDITAL Nº 10, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO

(retificado em 14/11/2021)

ENDEREÇO ELETRÔNICO (LINK) DO FORMULÁRIO DE ENVIO DO PLANO DE AULA E LINK DA
VIDEOAULA PARA A PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO

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, redefinida pela Portaria Conjunta nº 04 de 09 de novembro de 2021 da DG-EUN/DG-IOS/Reitoria, no uso de
suas atribuições, vem a público informar aos candidatos e às candidatas, classificados para a Prova de Desempenho Didático, as orientações e o
endereço eletrônico (link) do formulário para envio do Plano de aula e link da videoaula.

De acordo com a lotação/área pretendida está indicado ao final deste comunicado o formulário, do Google Forms, que deverá ser utilizado para envio do
plano de aula e link da videoaula para realização da Prova de Desempenho Didático sobre o ponto sorteado na videoconferência realizada no dia
19/11/2021 através do aplicativo Google Meet. Ressaltamos que o envio deve ser realizado exclusivamente pelos candidatos que foram classificados na
Prova de Títulos e ter participado do sorteio, conforme itens 4.3.14 e 4.4.17 do Edital IFBA nº 10/2021.

O formulário estará disponível para envio dos arquivos até as 23:59h do dia 21/11/2021, conforme Anexo IV do referido edital. Não serão aceitos os
arquivos e links cujo envio ultrapasse a data indicada no Anexo IV, ainda que em alguns minutos.

O arquivo do plano de aula deverá ser enviado em formato PDF (em arquivo único e máx. de 10mb) e a gravação da videoaula deve ser disponibilizada
por link de compartilhamento nos respectivos campos específicos do formulário, de acordo com lotação/área pretendida, e seguindo as condições do
item 4.4 do edital. Destacamos o item 4.4.18, que exige que o/a candidato/a inicie a gravação da aula munido do documento original de identificação
utilizado no ato da inscrição, aproximando o documento para a câmera.
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Caso o/a candidato possua dificuldade na adequação do tamanho máximo do seu arquivo ao limite de envio (upload) estabelecido, 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 do arquivo. A escolha e a decisão pelo uso dessas ferramentas é de inteira responsabilidade do/a candidato/a,
servindo a presente orientação de mera recomendação para facilitar a redução do tamanho do arquivo.

Caso o/a candidato/a não envie os arquivos ou, se enviados, contenham alguma falha que prejudique a avaliação pela banca examinadora, o item 4.4.6
do edital implicará na desclassificação do/a candidato/a.

É de inteira responsabilidade do/a candidato/a a integridade dos arquivos enviados.

Nas tabelas a seguir constam, de acordo com lotação/área, os links dos formulários para envio dos arquivos referente à Prova de Desempenho Didático.

LOTAÇÃO: CAMPUS EUNÁPOLIS

ÁREA DE CONHECIMENTO Link do Formulário para envio dos arquivos (plano de aula e
link da videoaula)

ADMINISTRAÇÃO https://forms.gle/rbfhqMKr7HX34sre6

ARQUITETURA E URBANISMO https://forms.gle/d5G7MTEYyR2LyvUa8

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO https://forms.gle/dAti8nEhwchYFgp56

BIOLOGIA https://forms.gle/HNJiy61UnCewcvct8

CONTABILIDADE https://forms.gle/1B5rYRa3q8wNkcTg8

DIREITO https://forms.gle/Qshy3ccgNniAZJfU7

ECONOMIA https://forms.gle/9XFe1zzYgk7dcHxv5
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EDUCAÇÃO FÍSICA https://forms.gle/6PiFQ7KLUMUqWkDJ7

ENFERMAGEM https://forms.gle/zzAGvtzZyudpdg6L9

ENGENHARIA AMBIENTAL https://forms.gle/cQS9iMbLyWSUfePXA

ENGENHARIA CIVIL https://forms.gle/1dYT4ua8nL3cviXY6

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO https://forms.gle/zydrwDhjwF675dHf9

ENGENHARIA FLORESTAL https://forms.gle/VC3iynDB7AUKAjji9

FÍSICA https://forms.gle/xnbyKeiysg4eCxXdA

GEOGRAFIA https://forms.gle/TyXnXUtjCDdRB72K9

HISTÓRIA https://forms.gle/3cHimoJhwjC4UT4v7

INFORMÁTICA https://forms.gle/kmMtYhKUt2ouqYyt6

LÍNGUA PORTUGUESA https://forms.gle/4he2HXYHH7zWkhjE6

MATEMÁTICA https://forms.gle/haaQhXtRsvhoSsag8

QUÍMICA https://forms.gle/BtDvGAhSATvdUaXB7

SEGURANÇA DO TRABALHO https://forms.gle/Eee9U2kPU2PFSdGq8
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LOTAÇÃO: CAMPUS ILHÉUS

ÁREA DE CONHECIMENTO Link do Formulário para envio dos arquivos (plano de aula e
link da videoaula)

ARQUITETURA E URBANISMO https://forms.gle/ParEk1n6s3m1HQFT6

ARTES https://forms.gle/JpFgKHhqQM966FQZ9

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO https://forms.gle/jfezup5A72Ks5JHKA

BIOLOGIA https://forms.gle/s8dfTcupqpB8xeqv7

ENGENHARIA CIVIL https://forms.gle/9bQnmqDKxP5wi3n18

FÍSICA https://forms.gle/Zj8C5BsEMd9bciBw6

HISTÓRIA https://forms.gle/2bQRmZuzsR6bmV2b7

INFORMÁTICA https://forms.gle/CMrbvV2SPo2ggu4b6

SEGURANÇA DO TRABALHO https://forms.gle/vMAZFp2NvG4nfrTK6

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

Comissão do Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Professores Substitutos
Portaria Conjunta nº 04/2021 – DG-EUN/DG-IOS/Reitoria de 09 de novembro  de 2021


