
 

COMISSÃO DE CONSULTA AOS CARGOS: 
ASSISTÊNCIA DE DIREÇÃO AO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR

EDITAL Nº 04/2019 – DEPEN/IFBA – SIMÕES FILHO

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 04  DEPEN/IFBA – SIMÕES FILHO I ERRATA

A COMISSÃO DE CONSULTA PARA OS CARGOS DE ASSISTÊNCIA DO ENSINO MÉDIO E

SUPERIOR DO DEPARTAMENTO DE ENSINO – DEPEN IFBA – SIMÕES FILHO no uso de

suas atribuições resolve tornar público a I ERRATA  ao Edital nº 04/2019  de 30 de novembro de

2019.

Onde se lê:

Art. 4º – Poderão ser selecionados  ao cargo de Assistentes de Direção de Ensino do nível médio e

superior  os/as  servidores/as  ocupantes  de  cargo  efetivo  da  carreira  docente  e  técnico  –

administrativo,  de  carga  horária  de  40  (quarenta)  horas  lotado  no  Departamento  de  Ensino

(DEPEN). 

Leia-se:

Art. 4º – Poderão ser selecionados  ao cargo de Assistentes de Direção de Ensino do nível médio e

superior  os/as  servidores/as  ocupantes  de  cargo  efetivo  da  carreira  docente  e  técnico  –

administrativo,  de  carga horária  de 40 (quarenta)  horas  e  DE (Dedicação Exclusiva)  lotado no

Departamento de Ensino (DEPEN). 

Onde se lê:

Art. 8 – A Consulta dar-se-á, no campus, com o uso do computador em formulário eletrônico. 

§ 1o – A Mesa receptora será formada pela Comissão de Consulta ou pela secretaria do DEPEN.

Leia-se:

Art. 8º  - A Consulta dar-se-á, no campus, com o uso do computador em formulário eletrônico. 



§ 1o – A Mesa receptora será formada pela Comissão de Consulta e representante do Departamento

de Ensino - DEPEN.

Onde se lê:

Art. 11º  - A votação dar-se-á em cabine individual, no campus, com o uso de cédula única. 

§ 1o – A Mesa receptora/apuradora será formada por, pelo menos, um membro da Comissão de

Consulta ou algum/a representante da gestão do DEPEN e auxiliada pela secretaria do mesmo setor.

Leia-se:

Art. 11º  - A votação dar-se-á em cabine individual, no campus, com o uso de cédula única. 

§ 1o – A Mesa receptora/apuradora será formada por, pelo menos, um membro da Comissão de

Consulta ou algum/a representante da gestão do DEPEN.

Membros  da Comissão de Consulta para os cargos de Assistência do Ensino Médio e Superior do
Departamento de Ensino – DEPEN/ IFBA – Simões Filho  


