
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO (TAE) 

 
A reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Luzia Matos Mota, e a Fundação 
de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico de Minas Gerais, tornam público o Edital de Retificação 
nº 004/2022 referente ao Edital nº 003/2022 de 19 de agosto de 2022 - Concurso Público para provimento 
de Cargos Técnico-Administrativos em Educação (TAE) - publicado no Diário Oficial da União (DOU) e no site 
da organizadora Fundação CEFETMINAS: https://concurso.fundacaocefetminas.org.br, as retificações 
conforme se segue: 
 
Onde se lê, no item 7.1.21.3: 
 
7.1.21.3. A Prova Objetiva e a Prova Escrita Dissertativa serão realizadas nos municípios de Salvador/BA, 
Barreiras/BA, Porto Seguro/BA, Juazeiro/BA e Vitória da Conquista/BA, na data provável de 27/11/2022 
(domingo). 
 
Leia-se: 
 
7.1.21.3. A Prova Objetiva e a Prova Escrita Dissertativa serão realizadas nos municípios de Salvador/BA, 
Barreiras/BA, Porto Seguro/BA, Juazeiro/BA, Petrolina/PE  e Vitória da Conquista/BA, nas datas prováveis de 
26/11/2022 (sábado) e 27/11/2022 (domingo). 
 
Inclusão do item 7.1.21.4.1: 
 
7.1.21.4.1. As provas para os cargos de TAE nível médio (Assistente em Administração; Assistente de Alunos; 
Técnico em Contabilidade; Técnico de Tecnologia da Informação; Técnico em Enfermagem; Técnico de 
Laboratório/ Edificações; Técnico de Laboratório/ Química; Técnico de Laboratório/ Informática; Técnico de 
Laboratório/ Mineração; Técnico de Laboratório/ Eletrotécnica; Técnico de Laboratório/ Eletrônica; Técnico 
de Laboratório/ Física; Técnico de Laboratório/ Biologia) serão aplicadas no turno da tarde de 26/11/2022 
(sábado). 
 
Inclusão do item 7.1.21.4.2: 
 
7.1.21.4.2. As provas para os cargos de TAE nível superior (Administrador; Auditor; Arquiteto e Urbanista; 
Arquivista; Assistente Social; Bibliotecário-Documentalista; Contador; Enfermeiro-Área; Engenheiro-Área: 
Civil; Engenheiro de Segurança do Trabalho; Médico-Área; Nutricionista-Habilitação; Odontólogo; Pedagogo-
Área; Analista de Tecnologia da Informação; Técnico em Assuntos Educacionais) serão realizadas no turno 
da manhã do dia 27/11/2022 (domingo). 
 
Inclusão do item 7.1.21.4.3: 
 
7.1.21.4.3. Os candidatos que optaram por realizar a prova em Juazeiro/BA, poderão ser alocados em 
Juazeiro/BA e/ou no município vizinho, Petrolina/PE, conforme item 7.1.21.4. deste edital. 
 
 
 
Inclusão do item 7.1.21.4.4: 
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7.1.21.4.4. Os candidatos 
praticantes da fé Adventista caso ainda não tenham informado essa condição especial na ficha de inscrição, 
deverão informar à FCM até o dia 10/11/2022 (quinta-feira) pelo endereço de e-mail da Fundação 
CEFETMINAS: concursopublico@fundacaocefetminas.org.br . 
 
Inclusão do item 7.1.21.4.5: 
 
7.1.21.4.5. Os candidatos praticantes da fé Adventista, que não declararem sua crença religiosa no ato da 
inscrição ou por e-mail (conforme item 7.1.21.4.3. deste edital) seguirão as mesmas normas dos demais 
candidatos, inclusive, quanto ao dia de realização da prova, sem qualquer diferenciação de horário. 
 
Inclusão do item 7.1.21.4.6: 
 
7.1.21.4.6. Os candidatos praticantes da fé Adventista, que declararem sua crença religiosa no ato da  
inscrição ou por e-mail (conforme item 7.1.21.4.3. deste edital) deverão estar no local de aplicação de provas 
no mesmo horário definido para os demais candidatos. Após este período não será admitido o ingresso de 
nenhum candidato no ambiente de realização das provas. Caso a aplicação das provas aconteça no sábado, 
os candidatos praticantes da fé Adventista permanecerão em sala de aula, separados dos demais candidatos, 
com o acompanhamento de fiscais, sem possibilidade de comunicação com ambiente externo e obedecerão 
às mesmas regras definidas para todos, realizando a prova somente após o pôr-do-sol. 
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